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Abstract 

Title: One step forward or one step backwards? A survey about how consumers prioritize 

safety and ease of use in the choice of modern or traditional pay method 

Authors: Georgios Tsilfidis and Mehmet Cicek 

Advisor: Petter Boye 

Examiner: Thomas Karlsson 

University: Linnaeus University, Sweden 

Subject: Business administration, 15 hp 

Purpose: Identify the different payment methods to find a connection between the perceived 

safety, the ease of use and how those aspects affects the choice of pay method in a buying 

process.  

Method: Quantitative method 

Theory: Literature, scientific articles and empirical reports 

Empirical foundation: A survey was made to collect data 

Conclusion: The research confirms that both safety and ease of use affects consumers in the 

choice of pay method. Our research shows that the ease of use is the most common and im-

portant reason for a consumer when choosing a pay method. The survey also shows that in 

different age categories the use of the various means of payment is different and also shows a 

difference in the valuation of qualities as safety and ease of use between age categories for the 

choice of payment. 

Key-words: Payment method, future payment method, cash, cards, mobile payments, internet 

banking 
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Sammanfattning 

Titel: Ett steg framåt eller ett steg bakåt? En studie om hur konsumenter prioriterar säkerhet 

och enkelhet vid val av moderna eller traditionella betalningsmedel 

Författare: Georgios Tsilfidis och Mehmet Cicek 

Handledare: Petter Boye 

Examinator: Thomas Karlsson 

Universitet: Linnéuniversitetet, Sverige 

Ämne: Företagsekonomi, 15 hp 

Syfte: Identifiera de olika betalningsmedlen för att finna samband mellan upplevelserna av 

deras säkerhet, enkelhet och hur dessa aspekter påverkar valet av betalningsmedel. 

Metod: Kvantitativ metod 

Teori: Litteratur, vetenskapliga artiklar och empiriska rapporter 

Empiri: En enkätundersökning gjordes för datainsamling 

Slutsats: Undersökningen bekräftar att både upplevelsen av säkerhet och enkelhet påverkar 

konsumenterna i valet av betalningsmedel. Vår undersökning visar att enkelhet är den vanli-

gaste och viktigaste orsaken för en konsument i valet av betalningsmedel. Undersökningen 

visar även att i olika ålderskategorier skiljer sig användandet av de olika betalningsmedlen åt 

och den visar även på olika värderingsgrunder vad gäller säkerhet och enkelhet mellan ålders-

kategorierna för valet av betalningsmedel. 

Nyckelord: Betalningsmedel, framtida betalningsmedel, kontanter, kort, mobilbetalning, in-

ternetbank 
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Förord 

Betalningsmedel är något som används flera gånger om dagen. Eftersom ämnet är konkret, 

verkligt och vi kan relatera till det så har det varit enormt roligt och givande att jobba med 

uppsatsen de senaste tio veckorna. Veckorna har farit fram i snabb takt och varje dag har varit 

som en upptäcktsfärd där ny kunskap tillförts såväl soliga som regniga dagar.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Petter Boye som har varit ett stöd i alla situationer 

och alltid funnits tillhands. Ett tack till samtliga respondenter på Giraffen Köpcentrum som 

varit villiga att ge sin tid på Giraffen Köpcentrum, utan de skulle det varit omöjligt för oss att 

besvara forskningsfrågan. Samtliga opponent- och diskussionsgrupper ska även de ha ett tack 

då de kommit med konstruktiv kritik som gett oss riktlinjer för hur vi behövde arbeta.  

Vi vill till sist tacka varandra för den tid vi avsatt och kämpat tillsammans för att färdigställa 

uppsatsen. 

 

 

________________________   _______________________ 

Georgios Tsilfidis    Mehmet Cicek 
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1. Inledning 

Detta kapitel innehåller en bakgrund till ämnet och en problemdiskussion som le-

der fram till forskningsfrågan. Här presenteras även uppsatsens syfte och de av-

gränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Omvärlden förändras i takt med det teknologiska ljuset, så gör även de olika betalningsmed-

len. En centralfråga som vice riksbankschef Lars Nyberg frågar sig är, om det finns något 

innovativt betalningsmedel som någonsin kan konkurrera ut kontanter? 

Nya betalningsmedel kommer i framtiden behöva konkurrera med korten då kostnaderna är 

låga, nätverket är brett och bankerna har tillit för dagens kort enligt Lars Nyberg. De möjliga 

hoten är betalning med mobiltelefoner och även program som tillåter individer att skicka 

pengar mellan varandra (Riksbanken, 2011). 

Linné (2008) understryker hur sociologen Robert Lynd (1879 - 1949) uttryckte sig när han 

erhöll sin första lön i papperssedlar: ”We could not believe it had any value. We spent it as 

though it were paper.” (Lynd, 1921; i Linné, 2008, s. 21) Människorna upplevde en stor för-

ändring vid övergången från ädelmetaller och mynt till pappersedlar utan något eget fysiskt 

värde. På samma sätt sker det en stor förändring nu när pengar i fysisk form successivt för-

svinner. Förändring handlar om att en ny teknik tas fram, men för att tekniken skall ha något 

värde krävs de att människan skapar en mening för den (Linné, 2008). 

Allteftersom teknologin utvecklas, utvecklas även pengarnas funktioner. Tillgängligheten 

ökar för att kunna användas överallt oavsett plats och tid. Människor behöver inte längre be-

gränsa sig till de omständigheter som tidigare styrde möjligheten för ekonomiska relationer. 

Världen genomgår en ekonomisk revolution (Linné, 2008). 

Vi har valt att fördjupa oss inom användandet av olika betalningsmedel eftersom det är ett 

aktuellt ämne. Under vår uppväxt har vi sett att de fysiska kontanternas ställning som det all-

männa betalningsmedlet utvecklats till att bli den alternativa formen av betalning. Allt kan 

inte längre betalas med fysiska kontanter och kollektivtrafik i flera regioner har avvecklat 

kontanthanteringen. Räkningar betalas inte längre på ett traditionellt sätt och många varor och 

tjänster kan endast handlas elektroniskt i dagens samhälle. Samhället utvecklas och människor 

befinner sig mitt i denna förändring. Dessa faktorer gör ämnet aktuellt.  



 8 

1.2 Problemdiskussion 

Svensk Handel (2012) har gått ut med ett pressmeddelande där deras stämma kräver att de 

svenska bankerna tar ansvar för samhällets kontantförsörjning. Svensk Handel anser att ban-

kerna avvecklar kontanthanteringen i en alldeles för snabb takt. Det är främst utvecklingen av 

att alltfler bankkontor slutar att ta emot och hantera kontanter som Svensk Handel oroas av.  

Många konsumenter vill fortfarande betala med sedlar och mynt och för vissa är det den enda 

möjligheten de har att betala (Svensk Handel, 2012). 

Svensk handel och Bankernas depå (BDB) hade år 2009 gemensamma intentioner om att 

korttransaktioner skulle utgöra 85 – 90 procent av handelns omsättning (Dagens Nyheter, 

2009). Vid tillfället utgjorde enligt Martinsson (2009) korttransaktioner i Kalmar endast hälf-

ten av omsättningen.  

Martinssons (2009) uppsats Bankernas vilja att minska kontanthantering utgick ifrån att ana-

lysera om bankernas arbete för att minska kontanthanteringen i samhället även var optimalt 

för övriga samhällsgrupper. Utfallet blev att en stor del av konsumenterna uttryckte oro kring 

kortets säkerhet som den avgörande faktorn till att använda sig av kontanter istället för kort 

vid betalning (Martinsson, 2009).  

Riksbanken har efter en studie år 2010 gjort ett anförande om att ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv måste kontanterna bytas ut mot kort. I studien räknade de med att varje kontantbe-

talning kostade samhället i genomsnitt 4,6 kronor och på motsvarande sätt kostade varje kort-

betalning samhället 3,0 kronor (Riksbanken, 2010). 

Säkerhetsaspekten tas upp av Swedbank som varnar för att handel över internet kan innebära 

risker att kortinformationen lagras i butikernas databaser. Det medför risk för att databaserna 

blir hackade och utsatta för intrång, riskerna ökar eller sjunker i proportion till säkerhetsskyd-

det som företaget valt att använda. Vid dataintrång kan förövarna komma över känslig infor-

mation i form av konsumenternas kontokortsinformation och personliga information som bo-

stadsadress exempelvis (Swedbank, 2012). Riksbanken framhåller att trots nya säkrare sätt att 

göra kortbetalningar över internet så lämnar 71 procent ut känslig information vid betalning 

över internet (Riksbanken, 2010). 

Sony har drabbats av mycket kritik det senaste året. Deras säkerhetssystem och rutiner har fått 

utstå enorm kritik, då bedragarna lyckas komma över känslig information angående konsu-

menterna och användarna (Aftonbladet, 2011). I ett uttalande som är publicerats i Expressen 
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(2011) har bedragarna själva varit kritiska på vilket sätt Sony valt att lagra kundinformatio-

nen. Gruppen LulzSec tog på sig ansvaret för hackerattacken mot Sony och framför i ett med-

delande följande: 

”Inte någon av de uppgifter vi tog var krypterad. Sony sparade över en miljon kunders lö-

senord i vanlig text. Detta är fruktansvärt: de bad om det" (Expressen, 2012-06-03). 

Även internetbanker har komplikationer med dataintrång och det sker en avsevärd ökning 

varje år. År 2005 var siffran för lyckade intrång mot internetkunder tio stycken och året därpå 

var samma siffra 300 lyckade attacker och över åtta miljoner SEK som förskingrades. Även 

bankerna slår fast att intrången blir mer avancerade och svårknäckta. Fram till idag har de 

flesta kunder som blivit påverkade av dataintrång blivit ersatta med motsvarande belopp som 

de blivit av med. Finansinspektionen är dock inte säkra på att denna kundvänlighet från ban-

kernas sida kommer vara för evigt, eftersom intrången kommer med kortare mellanrum och 

bedrägerisummorna blir allt högre. Finansinspektionen kommer arbeta för att det även i fort-

sättningen ska vara handeln som ska stå för risken och ersättningen (Finansinspektionen, 

2007). 

Finansinspektionen har de senaste månaderna gått ut och kritiserat storbanken Nordea och 

även Swedbank i vissa fall. Problemet har då varit att Nordeas drygt två miljoner kunder inte 

har kunnat logga in på sin internetbank, scenariot har uppstått två gånger under loppet av en 

månad. I det senaste tillslaget mot banken slogs även uttagsautomater och kortbetalningster-

minaler ut. Även Swedbank har haft liknande tekniska störningar där kunder inte har kunnat 

logga in via internet. Problemet var då enligt Swedbank ett styrkort som låg nere (Dagens 

Nyheter, 2012). 

Människor som inte har kunskap om och tillgång till informationsteknologi kan inte heller ta 

del av de internetbaserade tjänsterna som erbjuds. Linné (2008) refererar till rapporten Svens-

kar och Internet att år 2008 har två miljoner människor inte tillgång till- eller använder myck-

et sällan internet, främst äldre människor står för utanförskapet (Linné, 2008). 

Som problemdiskussionen tar upp finns många aspekter att beakta vad gäller betalningsmedel. 

Generationer är en faktor, säkerheten är ett ständigt frågetecken och vad som uppfattas som 

enkelt för en person kan uppfattas som väldigt svårt för en annan. Frågan är om tiden är förbi 

när ett betalningsmedel tillfredställde alla grupper i samhället? 
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1.3 Forskningsfråga 

 Hur ser sambandet ut mellan olika konsumenters syn på säkerhet, enkelhet och an-

vändandet av olika betalningsmedel?  

 Hur ser sambandet ut mellan konsumenternas upplevelse av säkerhet 

och enkelhet i valet av betalningsmedel? 

 Hur påverkar konsumenternas ålder och kön sambandet mellan säker-

het, enkelhet och användande av olika betalningsmedel? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att: 

 Identifiera de olika betalningsmedelsalternativen.  

 Mäta hur konsumenterna i olika åldrar och kön upplever säkerhet och enkelhet för de 

olika betalningsmedlen.  

 Mäta användandet i olika åldrar och kön av de identifierade betalningsmedlen.  

 Analysera sambandet mellan hur konsumenterna i olika åldrar och kön upplever sä-

kerhet, enkelhet och användandet av de olika betalningsmedlen. 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till Kalmar för att mäta konsumenternas användande av olika 

betalningsmedel. Studien kommer att begränsas till myndiga personer, det vill säga alla män-

niskor över arton år och uppåt. Detta eftersom omyndiga personer inte har rätt att ingå i ett 

avtal och kan därmed inte använda sig av betalningsmedel. Teorin kommer att begränsas till 

sådan som behandlar kontanter i fysisk, digitalform, beteendemönster samt olika betalnings-

medel. 
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2. Metod 

Detta kapitel syftar till att beskriva och motivera de metoder som ligger till grund 

för uppsatsens genomförande. Val av metod och teori motiveras. Metodkritik och 

källkritik skall framföras. 

2.1 Vetenskapliga forskningsansatser 

Det finns olika ansatser forskningen bygger på, deduktion eller induktion. De olika ansatserna 

grundar sig på förhållandet mellan teori och empiri.  

Vid deduktion utgår forskaren från teorin när denne insamlar empiri vilket förknippas med ett 

kvantitativt synsätt (Bryman & Bell, 2005). En befintlig teori bestämmer då vilken informa-

tion som samlas in, hur informationen skall tolkas och hur resultaten relateras till den befintli-

ga teorin. Objektiviteten i forskningen antas kunna stärkas eftersom utgångspunkten tas i re-

dan befintlig teori. En negativ aspekt är att teorin som forskaren använder som utgångspunkt 

kan rikta forskningen på så sätt att inte nya intressanta utfall upptäcks (Patel & Davidson, 

2003).  

Abduktion är en ansats som är en sorts kombination av deduktiv och induktiv ansats. Det in-

nebär att forskaren utgår ifrån en deduktiv ansats för att sedan kontinuerligt genom framta-

gandet av empiri revidera referensramen (Bryman & Bell, 2005). 

Utgångspunkten som valts är en deduktiv ansats för att få en bas att stå på. En övergång till en 

abduktiv ansats har skett eftersom referensramen behövde revideras efter insamlingen av em-

pirin. Utgångspunkten var att forskarna skulle ha en stor förförståelse till ämnet som är att 

föredra vid en kvantitativ studie eftersom rätt frågor måste ställas från början då inte data kan 

insamlas på nytt. En induktiv ansats valdes inte eftersom avsikten inte var att generera ny teo-

ri utan utgångspunkten var istället att bekräfta eller förkasta existerande teorier. 

2.2 Vetenskapliga metoder 

Vid bearbetning av den informationen som samlats in från informationskällorna som är relate-

rade till forskningsprojektet utgår forskarna ifrån två metoder, den kvalitativa och kvantitativa 

metoden. De två metoderna karakteriseras av att den kvantitativa metoden enbart utgår ifrån 

statistiska analyser medan den kvalitativa har sin utgångspunkt i verbala analyser (Patel & 

Davidsson, 2008). I den kvalitativa metoden utformas forskningsprojektet efter data som sam-

lats in. Den kvantitativa metoden sätter fokus på forskningsproblemet för att därefter börja 

hämta nödvändig data och information och på så vis se möjliga tillvägagångssätt och graden 
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av öppenhet (Grönmo, 2006). Kvalitativa data uttrycks i text och bilder medans kvantitativa 

framträder som siffror och andra mängdtermer (Grönmo, 2006). 

2.2.1 Kvantitativ metod 

Vid en generell beskrivning av den kvantitativa undersökningsmetoden är den mest grundläg-

gande pelaren att en hypotes formas efter teorin för att sedan bevisas genom att prövas mot 

empirin. Hypotesen är inte förutbestämd eller specificerad, utan teorin fungerar som en inte 

allt för strikt utgångspunkt eller intresseinriktning, där data samlas utifrån de teoretiska 

kopplingarna (Bryman & Bell, 2005). Forskarna får vid en kvantitativ undersökning göra sto-

ra insamlingar av data som analyseras för att kunna ha möjlighet att finna samband eller bevi-

sa en hypotes. Den kvantitativa metoden utgår ifrån olika variabler som kännetecknas av olika 

kvalitéer, som sedan delas in i skilda skalor såsom nominal, kvot, intervall och ordinalskala. 

Skalorna används sedan vid datainsamlingen för att få ut den relevanta informationen från 

respondenterna (Grönmo, 2006). 

2.2.2 Val av metod 

I uppsatsen har informationen insamlats genom en kvantitativ metod. Datainsamlingen med 

ett stort antal respondenter möjliggör för forskarna att göra generaliseringar, ge statistisk in-

formation, analysera och jämföra siffror. Undersökningen har utgått ifrån ett representativt 

urval ur populationen. Detta undersöks sedan med hjälp av olika former av mätinstrument för 

att på så vis fånga samband och variationer i fördjupningsämnet (Nationalencyklopedin, 

2012). Intentionerna var att mäta användningen av olika betalningsmedel genom enkätunder-

sökningar och då var inte en kvalitativ metod lämplig eftersom en stor mängd data behövde 

samlas in. Den kvalitativa metoden uttrycks i form av språk och bilder för att få en djupare 

förståelse till svaren vilket enkätundersökningar inte ger utrymme till. Frågorna som ställdes 

är slutna och strukturerade med färdiga svarsalternativ som begränsar den svarandes möjlig-

heter till uttryck. De frågor enkätundersökningen skulle svara på är frågor som ”hur många” 

och ”hur ofta”, vilka är frågor som forskare som använder sig av den kvantitativa metoden 

utgår ifrån. Enligt Bryman och Bell (2005) så används oftast en kvantitativ metod vid en de-

duktiv forskningsansats.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

För en forskare gäller det att försöka finna information som kan vara till hjälp för att besvara 

den problemformulering som ska studeras. Följande underrubriker kommer att beskriva till-

vägagångssättet för datainsamlingen. 
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2.3.1 Primärdata 

Datainsamlingen delas in i två olika kategorier, primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

ny information som forskaren själv arbetat fram. Vid sammanställning av den empiriska un-

dersökningen så har vi valt att använda oss av programmet SPSS PASW Statistics 18. Valet 

gjordes eftersom det är bland de mest kvalificerade och vanligaste programmen vid statistiska 

analyser. 

2.3.2 Källor 

De olika typer av källor som forskaren kan samla information ifrån kan delas in i tre huvudka-

tegorier; aktörer, respondenter och dokument (Grönmo, 2006). 

Vid observation av aktörer samlas data in under tiden aktörerna handlar, samspelar, uttrycker 

åsikter eller är inblandande i händelser. Forskaren kan då observera aktörerna på plats medans 

själva handlandet pågår (Grönmo, 2006). 

Vid utfrågning av respondent kan det dels utföras informella intervjuer för att producera kva-

litativa data eller strukturerad utfrågning för att producera kvantitativa data. Vid utfrågning av 

respondent verkar inte respondenten i normal miljö som under en observation utan svarar på 

frågor gällande forskarens problem som sedan analyseras (Grönmo, 2006). 

Vid datainsamling byggd på dokument som källa går forskaren igenom olika dokument i syfte 

att finna relevant information om de förhållanden som ska studeras. Dokumentens innehåll 

kan både behandlas och registreras som kvantitativ eller kvalitativ data. Dokument kan före-

ligga i olika former som text, tal, ljud eller bilder (Grönmo, 2006). 

I uppsatsen har forskarna enbart använt sig av två typer av källor, utfrågning av respondent i 

form av en enkätundersökning och datainsamling från olika typer av dokument.  Observation 

av aktörer var aldrig aktuellt på grund av den tid som erfordras och den begränsade informa-

tion som hade kunnat insamlas. 

2.3.3 Enkät 

När forskaren valt den kvantitativa metoden som forskningsteknik beskriver Eliasson (2010) 

att nästa steg är att bestämma hur data skall insamlas. Alternativen är huvudsakligen enkäter 

eller strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Det utformades en enkät för den empiriska stu-

dien. Detta eftersom frågorna som skulle besvaras var av hög grad strukturerade och standar-

diserade. Syftet med enkäten var att undersöka om det fanns ett samband mellan hur använ-

dandet av olika betalningsmedel är fördelat och hur konsumenterna upplever dess säkerhet 
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och enkelhet. Resultatet kommer visa hur användandet är fördelat över populationen, om det 

finns brister i de olika betalningsmedel som erbjuds, var bristerna finns och vilka åldersgrup-

per som upplever dem. 

Frågorna i enkäten börjar med frågor som delar in respondenterna efter variabler som kön och 

ålder. Denna indelning gjordes för att kunna kategorisera respondenterna i olika grupper. Ål-

dersgrupperingen gjordes med tio års skillnad eftersom tio år är en lagom brytpunkt för hur 

människor har liknande beteendemönster. Som exempel brukar människor delas in i 70-

talister och 80-talister för generalisering av liknande beteendemönster. Vidare följer frågor 

som syftar till att mäta användandet av respektive betalningsmedel för att få en bild av vilka 

betalningsmedel som används och av hur många. Sedan följer tre frågor där respondenterna 

svarar vilket betalningsmedel dem använder sig mest frekvent av och vilket som upplevs som 

säkrast respektive enklast. Tanken var att detta skulle kunna kopplas ihop med varandra för 

att se om någon av aspekterna påverkar mer än den andra i valet för vad som används mest 

frekvent. Efter detta följer frågor vad gäller respondentens upplevelse av säkerhet och enkel-

het för respektive betalningsmedel där svar anges i skala på fyra alternativ enligt ”Likertska-

lan” (Bryman, 2011). Här betygsatte respondenterna betalningsmedlen från ett till fyra, från 

osäkert till säkert respektive svårt till enkelt. Detta gjordes för att få ut ett medelvärde för var-

je betalningsmedel som visar den allmänna uppfattningen om dess säkerhet och enkelhet. 

Slutligen avslutas enkäten med en fråga som syftar till att se om respondenterna tycker situa-

tionen som råder med olika betalningsmedel olika köpsituationer är önskvärd. Den frågan 

utformades för att få reda på om respondenterna var nöjda med situationen som råder. 

Metoden för utdelning av enkäterna skedde inte genom den vanligaste formen postenkät 

(Bryman, 2011). Utdelningen skedde personligen vid olika former av samlingsplatser. Anled-

ningen till att de inte skickades ut per mejl var svårigheten som beskrivs av Patel och David-

son (2003) att motivera individerna att svara, som bara kan göras genom missivet som följer 

med enkäten. Enkäten var anonym och forskarens roll vid insamlingen var begränsad till ut-

delning för att inte påverka hur respondenterna. 

2.3.4 Urval 

Bryman och Bell (2005) skriver att eftersom det oftast varken finns tid eller resurser att un-

dersöka en hel population är behovet av att skapa ett urval praktiskt taget alltid aktuellt vid en 

kvantitativ studie.  
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Det skiljs mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 

samtliga individer i en population har lika stor möjlighet att delta i studien. Icke-

sannolikhetsurval föreligger om inte alla individer i en population har lika stor möjlighet att 

delta i studien. Skillnaden blir att generalisering för hela populationen inte kan göras men det 

kan skapas allmänna uppfattningar om den (Eliasson, 2010). 

Tanken med studien var från början att kunna göra en generalisering över hela nationen för att 

kunna visa skillnader i upplevelsen av säkerhet och enkelhet av olika typer av betalningsme-

del mellan åldrar och kön. Uppsatsens omfattning och begränsade tid gjorde dock att en sådan 

generalisering inte var möjlig. Av samma anledning fanns inte heller möjligheten att ge hela 

populationen chansen att delta i undersökningen som krävs för att utföra ett sannolikhetsurval. 

Uppsatsen utfördes istället genom ett icke-sannolikhetsurval mynnar ut i allmänna uppfatt-

ningar om hur resultaten kan vara i populationen. För att studien skulle vara trovärdig och 

eftersom studien inte syftade till att vara generaliserande utan beskrivande bestämdes urvalet 

till cirka 100 respondenter.  

2.3.5 Val av respondent 

Respondenterna kan utfrågas om åsikter, handlingar, händelser och andra förhållanden som de 

har kännedom om (Grönmo, 2006). Undersökningens population var Kalmar tätort. Valet av 

undersökningsmiljöer gjordes med utgångspunkten att det skulle vara en samlingsplats där 

sannolikheten att träffa på personer med olika bakgrunder är som störst. Samlingsplatsen som 

valdes ut var Giraffen Köpcentrum. Ett kriterium var att respondenterna skulle vara myndiga, 

följaktligen 18 år eller äldre. Begäran var satt eftersom att respondenterna skulle ha möjlighet 

att kunna använda samtliga betalningsmedel, i annat fall vore det komplicerat att göra en rätt-

vis bedömning av de olika betalningsmedlen.  

2.3.6 Statistisk metod 

För att presentera empirin upprättade korstabeller för att ge läsaren en bra överblick över hur 

respondenternas svar är fördelade mellan variablerna. Korstabellerna ger en direkt inblick i 

hur svaren är fördelade över hela populationen efter ålderskategori och kön. 

För att se om det fanns något linjärt samband mellan de olika variablerna upprättades även 

korrelationsanalyser. Korrelationsanalyserna användes även för att bevisa eller motbevisa de 

forskningshypoteser som upprättats. 
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2.3.7 Hypotesprövning 

För att finna något samband mellan användandet och respondenternas upplevelse av de olika 

betalningsmedlens säkerhet och enkelhet genomfördes det korrelationsanalyser. För att kunna 

besvara forskningsfrågan utformades tre hypoteser som prövades.  

Hypotesprövning innebär en prövning av förutbestämda antagandes tillförlitlighet. En nollhy-

potes formas som anger att det inte finns något samband eller skillnad. En mothypotes formas 

för att ange det motsatta. En korrelationsanalys upprättas för att visa en signifikansnivå som 

ska understiga en given gräns för att nollhypotesen ska förkastas (Körner & Wahlgren, 2006). 

Den givna gränsen för signifikansnivån för denna uppsats sattes till 1 procent. Gränsen är satt 

eftersom en låg signifikansnivå innebär en lägre felrisk. 

Nedan följer de hypoteser som utformades och som accepteras eller förkastas i analysen: 

 H0. Det finns inte ett samband mellan hur säkert konsumenterna upplever ett betal-

ningsmedel och vad de använder sig mest frekvent av. 

 H1. Det finns ett samband mellan hur säkert konsumenterna upplever ett betalnings-

medel och vad de använder sig mest frekvent av. 

 

 H0. Det finns inte ett samband mellan hur enkelt konsumenterna upplever ett betal-

ningsmedel och vad de använder sig mest frekvent av. 

 H1. Det finns ett samband mellan hur enkelt konsumenterna upplever ett betalnings-

medel och vad de använder sig mest frekvent av. 

 

 H0. Det finns inga skillnader mellan vilket betalningsmedel olika ålderskategorier an-

vänder sig mest frekvent av. 

 H1. Det finns skillnader mellan vilket betalningsmedel olika ålderskategorier använder 

sig mest frekvent av. 

 

2.3.8 Sekundärdata 

Sekundärdata består av information som redan är insamlad. Den insamlade informationen 

finns sammanställd i exempelvis böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter eller offentlig stati-

stik (Bryman & Bell, 2005). 
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Uppsatsens sekundärdata har samlats in från diverse litteratur, vetenskapliga artiklar är insam-

lad från Google Schoolar, universitets databas, Medline och CINAHL. Även tidskrifter som 

är relevanta för forskningsfrågan har använts som underlag. 

Vid insamling av information fokuserades det på sökord som: betalningsmedel, payment 

method, framtida betalningsmedel, bedrägerier, kontanter, mobila betalningar, internetbank 

och tjänster. 

2.3.9 Val av teori 

Källor används för att finna eller få information om analysenheterna, värdefull information 

kan hittas genom att betrakta bilder och läsa skriftligt material (Grönmo, 2006). Teorier 

kommer att tas ifrån ett flertal olika källor, de källor som är relevanta för projektet är främst 

facklitteratur, internetkällor och vetenskapliga artiklar. Internet har utvecklats till ett stort in-

formationsverktyg men det finns ett behov av begränsning till sidor som är tillförlitliga så som 

Konsumverket.se, Nationalencyklopedin.se, IBM.se och Riksbanken.se. Vetenskapliga artik-

lar har tagits fram genom universitets databaser och andra tillförlitliga källor.  

Teorin som har valts som underlag vid forskningsprojektet är bland andra från Linné (2008) 

eftersom han kommer in på vår forskningsfråga, hur enkelhet och säkerhet upplevs av olika 

ålderskategorier och deras inställning till fysiska kontra digitala pengar. Även Davis (1989) 

figur för implementeringen av teknologi hos konsumenter där nytta och enkelhet är två vitala 

delar för att konsumenterna skall använda sig av ett betalningsmedel har använts. Riksbanken 

(2010) har också problematiserat vår forskningsfråga genom artiklar och rapporter gällande 

betalningsmedel och dess användning. Tillsammans bekräftas eller förkastas dessa teorier och 

rapporter genom undersökningen. 

2.3.10 Uppsatsens tillförlitlighet 

Vid arbete efter den kvantitativa metoden så görs olika typer av mätningar. Tanken med mät-

ningarna är att de studerade egenskaperna har tilldelats ett numeriskt värde och ett sant värde 

som inte varierar oberäkneligt. Den kvantitativa metoden har ett problemområde då det inte 

alltid är självklart att forskaren får ut den information som är nödvändig för forskningsprojek-

tet. För att få ut den information som är nödvändig så krävs det att forskarna vet vad som un-

dersöks, att det har god validitet, att det görs på ett tillförlitligt sätt och att det har god reliabi-

litet (Patel & Davidsson, 2003). 
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De två begreppen har ett förhållande till varandra, exempelvis är inte hög reliabilitet någon 

garanti för hög validitet, låg reliabilitet ger låg validitet och vise versa. Reliabilitet kan be-

skrivas som tillförligheten i uppsatsen (Patel & Davidsson, 2003). 

Enkäter var underlaget för utformningen av den empiriska delen. Respondenterna var slump-

mässigt utvalda och samtliga åldersgrupper har fått ta del av undersökningen. Det innebär i 

sin tur att undersökningen är tillförlitlig eftersom alla parter har fått ge uttryck för hur de upp-

lever de olika betalningsmedlen. Eftersom undersökningsområdet är givet och det finns teori-

er som styrker problemet; sambandet mellan användandet av olika betalningsmedel med kon-

sumenternas syn på dess säkerhet och enkelhet. Validiteten anses vara hög då forskningspro-

blemet är tydligt definierat och forskarna varit medvetna om vilken information som var nöd-

vändig för utformningen av enkäterna.  

2.5 Metodkritik 

Enkätundersökningen fick en snedfördelad könsfördelning och åldersfördelning då ett 

slumpmässigt urval av respondenter tillfrågades att besvara enkäten. Detta resulterade i att 

antalet svarande respondenter sjönk i de äldre ålderskategorierna. Resultaten riskerar att bli 

missvisande eftersom urvalet inte är lika stort i alla ålderskategorier. 

Resultatet från den statistiska analysen måste tolkas på ett försiktigt och tillförlitligt sätt. En 

korrelationsanalys som används för analys kan inte bevisa kausalitet eftersom den endast tar 

hänsyn till de observationer som gjorts. Det kan förekomma andra variabler som är den verk-

liga orsaken till utfallet men som inte observerats. 

2.6 Källkritik 

Det finns en stor mängd källor således måste valet av källa vara konkret utifrån vad som stu-

deras och användningen av källorna måste ske på ett akademiskt och professionellt sätt. Det 

är vitalt att källorna inte används okritiskt. Det finns fyra kriterier för en godtagbar källa och 

det är att den ska vara tillgänglig, ha relevans, autenticitet och trovärdighet. Vid tillgänglig-

hetskriteriet kan det vara källor som är undangömda för allmänheten av företag eller privat-

personer, då måste författarna ha i åtanke att problemställningen kan bli begränsad då insam-

ling av data kan bli vinklat och det leder till att analysresultaten blir ohållbara och felaktiga. 

Relevans innebär att de källor som väljs kan bidra med information som är relevant för forsk-

ningsfrågan. Autenticitet innebär att forskaren är medveten om att källan är äkta. Trovärdighet 
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är om det går att lita på den information som samlas in och kolla om dokumenten innehåller 

felaktig information (Grönmo, 2006). 

Teorin som valts är inte fullständig och bekräftar inte att säkerhet, enkelhet, ålder och kön är 

de enda variablerna som spelar roll vid val av betalningsmedel. Olika teorier lyfter fram olika 

variabler som är avgörande och formulerar även variablerna annorlunda. Det var även pro-

blematiskt att hitta information och teorier som direkt berör forskningsfrågan. Detta gör att 

riksbankens och Linnés undersökningar och teorier fått ta stor plats i uppsatsen. 
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3. Referensram 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de teorier som används i uppsatsen för att 

analysera det valda problemet. Kapitlet inleds med ett förtydligande av innebörden 

av kontanta och digitala pengar för att sedan identifiera de olika betalningsmedlen. 

Vidare presenteras teori bakom konsumenternas syn på säkerhet och enkelhet samt 

användning för att sedan avslutas med ett framtidsperspektiv. 

3.1 Innebörd kontanta och digitala pengar 

Pengar har enligt Linné (2006) genomgått tre olika faser genom historien. Den första fasen 

utgjordes av mynt som värderades efter dess värde i metaller. Metallerna som användes be-

stod av guld och silver vilket fick ett fysiskt värde bestämt efter metallvärdet. Nästa fas i 

pengarnas utveckling var när sedlar tillkom. Sedlarna och mynten fick ett tilldelat värde som 

inte motsvarade något fysiskt värde. Deras värde ligger i att de är en representation för ett 

annat abstrakt värde och saknar användbarhet som något annat än pengar. Den tredje fasen är 

de digitala pengarna som anger ett symboliskt värde. Kort och check blir då endast ett betal-

ningsmedel och själva pengarna existerar inte fysiskt mer än i bankernas databaser. 

Nyckelbegrepp i utvecklingen till digitala pengar är ord som abstraktion, representation och 

simulering. Digitala pengar är siffror på en skärm som representerar sedlar och mynt. De digi-

tala pengarna blir då ett löfte om fysiska pengar precis som de nuvarande fysiska pengarna är 

ett löfte om varor, tjänster och ädelmetaller (Linné, 2006). 

Kontanter är anonyma och svåra att härleda till ett ursprung. Digitala pengar däremot kan ge-

nom de spår de lämnar härledas tillbaka och knytas till en specifik plats och situation. De 

ekonomiska transaktioner som genomförs över internet sparas, registreras av företag och 

myndigheter (Linné, 2008). 

3.2 Betalningsmedel 

3.2.1 Kontanter 

En avgörande faktorn för att papperspengar ska fungera på en välfungerande marknad är att 

det finns ett samband mellan antal sedlar som ges ut i förhållande till det ekonomiska läget. 

Det ekonomiska läget är bundet till de varor och tjänster som finns att konsumera (Gailbratih, 

1977). 
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Kontanters värde garanterades från början av ett system som benämndes som guldmyntfot. 

Syftet med systemet var att det i teorin gick att växla in papperssedlar till motsvarande värde i 

guld. Idag är dock systemet förändrat och kontanter är inte bundna till guld eller andra ädel-

metaller. Kontanters värde säkras idag genom statens löfte att erkänna det värde som symboli-

seras på pengarna, även benämnt som pappersmyntfot (Linné, 2008) (Weatherford, 1998). 

Byteshandel skedde mellan parter där var och en hade en personlig ägodel som används i ut-

bytet. Kontanter däremot är opersonliga och har inte någon som helst koppling till användarna 

(Linné, 2008). 

3.2.2 Kontokort 

Kontokort har på samma vis som fysiska kontanter inte ett verkligt värde, utan det har ett ab-

strakt värde som symboliseras genom kortet (Linné, 2008).  

Korten är indelade i tre olika typer – debetkort, betalkort och kreditkort. Debetkort är kort där 

beloppet dras ifrån ett tillgodohavande på ett bakomliggande konto. Betalkort är ett kontokort 

som samlar inköpen under en viss tidsperiod och sedan skickar en faktura på skulden. Kredit-

kort är ett kontokort med en förutbestämd bakomliggande kredit som belastas vid användning 

och en faktura skickas varje månad som kan väljas att betalas direkt eller delas upp månadsvis 

(Kellagher, Ljungberg & Stensson, 2002). 

Kortanvändandet har även följt globaliseringen då den sparar både tid och rum då kortet kan 

komma till användning varsomhelst i världen.  Att använda sig av kreditkort som betalnings-

medel innebär i praktiken att det kan genomföras en betalning, även om det inte finns några 

pengar tillgängliga vid en viss period. Krediter bryter upp de äldre rutinerna genom att det går 

att handla och konsumera även när inkomsterna och tillgångarna är låga (Linné, 2008). 

3.2.3 Internetbank och tjänster  

Internetbanken har utvecklat och skapat nya möjligheter för alla parter i samhället. Privatkun-

derna har fått ett enormt utbud av nya möjligheter. De mest förekommande är kontotjänster. 

Där finns möjligheten att kunna kontrollera hur mycket resurser som de olika kontona inne-

håller, men även betaltjänster såsom överföringar och betala räkningar. Även handel genom 

internet är ett steg framåt i utvecklingen av internettjänster, bankerna har fört samman sina 

företagskunder med de privata kunderna och transaktionerna mellan dessa sker smidigt. Inter-

netbanken ger även möjligheter att söka lån och krediter omgående utan någon personlig kon-
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takt. Internetbanken är det mest förekommande sättet att komma i kontakt med sin bank i Sve-

rige (Linné, 2008). 

Det moderna penningsystemet och betalningsmedlen kräver att människor har förtroende för 

dem. Förtroendet är ömsesidigt mellan banken och användaren. Människor måste vara väl 

medvetna om att pengarna inte missbrukas samt att banken har ett socialt ansvar gentemot 

samhället där de byggt upp sig som förebilder som det går att lita på. Transaktioner genom 

internet kräver att människor känner förtroende för de abstrakta siffrorna som överförs. En 

osäkerhet för många är att de aldrig kommer i personlig kontakt med någon bankrepresentant. 

Äldre människor är en grupp i samhället där studier bevisat att de är rädda för att göra överfö-

ringar över internet då de har en ideologi om att pengarna kan försvinna i ett ”svart hål". Då 

har många banker valt att eliminera denna osäkerhet genom att lova att alla pengar som stjäls 

ersätts till den som blivit av med dem. Ytterligare osäkerheter som förekommer är säkerhets-

problem och tekniska problem. Då många kunder är omedvetna om hur det tekniska systemet 

fungerar leder det till missförtroende mot internetbanker då informationen kring systemet är 

bristande. När det samtidigt inträffar att olika serverkraschar och betalningar bokförs dubbelt 

så förlorar kunden förtroende (Linné, 2008). 

Jurgen från sparbanken Finn som var med vid lanseringen av internettjänster säger att det 

finns två huvudsakliga syften med internetbanken. Det är att profilera banken som en teknisk 

och framåtriktad bank men även för att kunderna ska ha möjlighet till självbetjäning (Linné, 

2008). 

Utvecklingen av bättre och effektivare betalningsmedel har lett till att vissa samhällsgrupper 

handlar mer spontant och tenderar att spendera pengar i snabbare fart för att förverkliga sig 

själv. Korttransaktioner gör det även komplicerat för andra samhällsgrupper att ha en god 

överblick över hur mycket som spenderats. Pengar flödar ur från alla möjliga källor så som 

bankomater, kort och även telefoner. Detta leder i sin tur till att vid vilken tid på dygnet som 

helst kan en person uppfylla plötsliga behov och önskningar (Linné, 2008). 

3.2.4 Mobiltelefon 

Mobila betalningar är bland de senast utvecklade betalningsmedlen, introduktionen av mobila 

betalningar i början av 2000- talet var inte den succé som många hade hoppats på. Syftet med 

utvecklingen av dessa tjänster var att konsumenten skulle slippa ha med sig den traditionella 

plånboken och istället skulle kunna ersätta det med mobilen som alltid finns tillhands. Pro-
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blematiken med att uppfylla syftet är att det inte går att betala med mobilen överallt och så 

länge det inte är möjligt så kommer det inte få full slagkraft på marknaden (Heyman, 2009). 

Det har utvecklats en hel del olika system under åren. En del har blivit kritiserade då det har 

varit väldigt omfattande att genomföra betalningar medan andra system fått positiv respons av 

såväl konsumenter som handlare och andra vederbörande. Dock har det påpekats att kundnyt-

tan inte är hög, eftersom tekniken med kort redan är så lätthanterlig och betalning med mobil 

är väldigt begränsade då många aktörer inte har det som ett alternativ än (Heyman, 2009). 

De första metoderna av mobila betalningar var via sms och samtal. De uppfattades som 

krångliga och långsamma i jämförelse till kontant och kort betalningar. Systemet var upp-

byggt så att det skickades en angiven kod som var kopplad till det specifika köpet, när det 

sedan hade registrerats så tillhandahölls en ny kod som bekräftelse på köpet. Utvecklingen har 

dock fortsatt och det har satsats friskt på den här typen av betalningar under senare år men då 

med nya metoder för att genomföra köpet. Bland de metoder som har utvecklats finns Near 

Field Communication (NFC). Tekniken fungerar på så vis att kunden håller den mobila enhe-

ten mot en avläsare hos betalningsmottagaren. NFC tekniken är smidigare och enklare att an-

vända i jämförelse till sina föregångare sms och telefonbetalning (Heyman, 2009). 

På den svenska marknaden bygger nästan samtliga mobila betalningstjänster på så kallade 

Premium-Sms. Systemet har som grund att köparen skickar ett sms till ett angivet nummer 

som är kopplad till säljarens konto. Köparen debiteras på nästkommande faktura vid abonne-

mangsform eller så dras motsvarande belopp på det mobila kontantkortet (Heyman, 2009). 

3.3 Säkerhet, enkelhet och användning 

3.3.1 Säkerhet 

Konsumenten upplever ett betalningsmedel som säkert eller osäkert beroende på risken för att 

förlora sina pengar när denne använder sig av det (Linné, 2008). 

Enligt Pousttchi (2003) är säkerhet och sekretess av information det klart viktigaste kriteriet 

för acceptans av ett betalningsmedel. Om valet står mellan säkerhet och enkelhet kommer 

alltid säkerhet i första hand (Pousttchi, 2003). 

Det finns ett antal tillvägagångssätt vid bedrägerier vid kort handel. Ett kan komma att före-

komma när kunden lämnar ifrån sig sitt kort. Då uppkommer möjligheten för den som motta-

ger kortet att kopiera eller fotografera kortnumret samt CVV- koden på baksidan av kortet. 
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Dessa uppgifter är exempelvis allt som behövs för att genomföra ett köp via internet (Poli-

sen.se).  

Bedragare kan komma åt känslig information genom e-post kontakt då de uppger att det är 

från det utgivna kortbolaget och behöver exempelvis en viss information som bekräftelse från 

kunden, då det inträffat någon händelse (Polisen, 2012). Phising är som nämnt när bedragaren 

lurar till sig känslig information genom internet, via hemsidor och e-post (SVT, 2011). Även 

Pharming är en vidareutvecklad teknik av Phising här har bedragaren gjort en snarlik sida till 

den konsumenten har planerat att logga in på. Kunden blir automatiskt kopplat till bluffsidan 

och på så vis kommer bedragen över inloggnings information när denne försöker logga in 

(Swedbank, 2012).   

En centralpunkt för konsumenten är vem som står får skulden som uppkommer efter att en 

obehörig person utnyttjat kortet. Riksdagen har för att skydda konsumenten lagstiftat i kon-

sumentkreditlagen 34 § om att denne endast är betalningsskyldig för skulden endast om den 

lämnat ifrån sig kortet till någon annan, genom grov oaktsamhet förlorat kortet eller på något 

sätt förlorat besittningen på kortet och inte anmält förlusten hos kreditgivaren (Kellagher et. 

al, 2002). 

I Andersson, Chan och Hadzimusic uppsats (2005) har respondenterna uppgett att säkerheten 

som en mycket viktig egenskap hos betalningsmedlet och många av de svarande uppgav att 

anledningen att de använde kontanter istället för kort var rädslan för att råka ut för bedrägeri-

er. 

Riksbanken skriver i sitt anförande att det finns förslag hos Justitiedepartementets om re-

glering av obehöriga transaktioner. Förslaget innebär att kunden skall få ta större ansvar för 

förlusten i händelse av ett bedrägeri. För att avgöra hur stor del av förlusten kunden kommer 

att ansvara för kommer banken att bedöma hur oaktsam denne varit. Riksbanken studie visar 

på att 71 procent lämnar ut känslig kortinformation vid köp över internet. Endast 18 procent 

använde sig av säkra lösningar som finns för kortbetalningar (Riksbanken.se, 2010). 

I Andersson, Chan och Hadzimusic uppsats (2005) uppgav marknadsansvarige på Sparbank 

1826 att bedrägerierna över internet hade minskat tack vare att människor blivit mer försiktig 

med att ge ut kortinformation. Han uppgav även att e-kortet är ett hjälpmedel som gör att 

människor slipper lämna informationen. 
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Sättet som teknologin har utvecklats de senaste åren är både häpnadsväckande och skräm-

mande. Det som är mest skrämmande är människors ändrade inställning till övervakningen, 

att frivilligt lämna ut privat information och samtidigt inte ta hänsyn till säkerhetsbristerna. 

Att vi har accepterat att vi blir spionerade nästintill hela tiden, utlämning av konto och kort 

nummer är idag ett normalbeteende. För ett par år sen skulle vi varit väldigt försiktiga med att 

lämna över informationen till utomstående (Goldstein, 2010). 

Linné (2006) tar även han upp problematiken att människor i hans studie tenderar att mer lätt-

vindigt kunna ge någon annan person tillgång till deras pengar när de är i digital form än om 

de är i fysisk form i en plånbok eller i ett bankfack. Detta förklaras av att de digitala pengar-

nas abstrakta form inte ger samma uppfattning av att vara ”riktiga” och medför att konsumen-

ten blir vårdslös när det gäller tillgången till dem och andra ekonomiska förehavanden (Linné, 

2006). 

Den teknologiska utvecklingen har inneburit att det uppkommit säkerhetsluckor inom betal-

ningar och leveranser. Det har lett till att ett flertal betalningsförmedlare har gett sin i mark-

naden. En betalningsförmedlare fungerar som en neutral tredje part där konsumenten överför 

pengar till ett speciellt konto. När pengarna väl finns tillhands på kontot så meddelas säljaren 

och produkten skickas till köparen, när leveransen är framme och köpet är bekräftat utlöses 

betalningen till säljaren (Konsument Europa, 2012). 

PayPal är bland de ledande betalningsförmedlarna som aktivt arbetar med betalningstjänster. 

Fördelen med att använda en betalningsförmedlare som PayPal, är att konsumenten inte be-

höver lämna ut någon känslig information angående bankkonto nummer eller kortnummer till 

säljaren. Då konsumenten redan har ett kort samt konto som är kopplat till medlaren. En an-

nan säkerhet för konsumenten är att den kan känna sig trygg till att tillhandahålla produkten 

innan betalningen mottags av säljaren (PayPal, 2012). 

Även banksektorn har utvecklat teknologiska system för att reducera risken med att lämna 

över känslig information. Tjänsten som utvecklats heter e-kort.  Tjänsten innebär att kunden 

kopplar ett e-kort till sitt privata bankkonto. Fördelarna med att använda denna funktion är att 

de får ett särskilt kortnummer för varje köp samt att varje kortnummer är kopplat till enbart ett 

köpeställe med en given aktiverings tid på högst en månad (Swedbank, 2012). 
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3.3.2 Enkelhet 

Enkelhet kan definieras som ”the degree to which a person believes that using a particular 

system would be free of effort” (Ondrus & Pigneur, 2007, s. 4). 

Pousttchi (2003) skriver i sin artikel om acceptans av olika betalningsmedel att de tre kriteri-

erna för acceptans är; kostnad, säkerhet och bekvämlighet. Bekvämt definierade 97 procent av 

respondenterna i studien som att betalningsmedlet är enkelt att använda sig (Pousttchi, 2003). 

I ett anförande från Riksbanken presenterade de resultat från deras undersökning. Enligt un-

dersökningen är det främst hur bekvämt ett betalningsmedel upplevs som avgör valet av be-

talningsmedel (Riksbanken, 2010). 

Linné (2008) skriver att när pengar representeras som digital information kommer använd-

ningen att bli en fråga om tillgång till och användning av informationsteknologi. De som sak-

nar kunskap för att använda en dator eller internet kan inte heller ta del av de ekonomiska 

tjänster som finns i den formen. De som representerar denna grupp är oftast äldre människor 

och oftare kvinnor än män (Linné, 2008). 

3.3.3 Användning av olika betalningsmedel 

”Payments systems are changing rapidly and we know relatively little about what an optimal pay-

ments system might look like. Nonetheless, policymakers are making regulatory decisions that 

have an impact on the payment choices of consumers” (Berlin, 2012, s. 6) 

Kontanter håller på att tappa sin status som det dominerande betalningsmedlet i Europa. År 

2002 så utgjorde kontanter 37.6 procent av de europeiska hushållens köp. Andelen har sedan 

sjunkit successivt varje år och utgjorde 2006, 33.9 procent av hushållens köp (MarketWatch, 

2008). Sverige har även de följt den europeiska trenden. Enligt Riksbankens studie så har an-

talet sedlar minskat under det senaste decenniet och låg 2007 på ca 3 procent av BNP. En del 

av minskningen kan direkt hänföras till kortanvändningen (Riksbanken, 2008) 

I Riksbankens studie har de fått fram att det finns en klar generationsfråga i valet av betal-

ningsmedel. Enligt deras studie används kort flitigast av den yngsta åldersgruppen under 25 

år. De som är 45 år och äldre betalar i större utsträckning med kontanter. Den här tendensen 

har varit densamma även vid tidigare studier Riksbanken gjort (Riksbanken, 2011). 
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Findahls studie visar på att 40 procent av människor över 75 år har tillgång till internet och  

25 procent är dagliga användare. 79 procent av människor i åldrarna 65-74 år har tillgång till 

internet och 50 procent är dagliga användare (Findahl, 2011). 

Fred Davis utvecklade modellen ”Technology Acceptance Model” (TAM). Figur1 illustrerar 

konsumenternas val vid användning av de olika teknologiska metoderna. Davis (1989) fram-

häver att den teknologiska utvecklingen måste uppfylla två moment, för att den ska kunna 

förverkligas och kunna användas.  Ett tekniskt system ska enligt TAM underlätta användarnas 

arbete, således vilken nytta som tillförs vid användningen av den nya teknologin, samt att det 

ska vara lätthanterligt för användarna att använda sig av den nya tekniken. När teknologin 

uppfyller dessa två krav på ett tillfredställande vis så blir intentionerna att använda den nya 

teknologin högre och konsumenterna börjar använda det i större utsträckning (Davis, 1989). 

På senare tid har det riktats kritik mot modellen då den inte anses ta hänsyn till alla faktorer 

vid ett köp och köpbeslut. TAM var utvecklad för teknikanvändning inom arbetsplatser och 

inte inom köp beteende. Viktiga faktorer så som kostnader för köpet eller användningen har 

inte tagits med och likaså personligheter samt livsstilar av användarna, då det finns trendfölja-

re och motsvarande traditionella användare av de olika betalningsmetoderna. Det har lett till 

att fler TAM-modeller har utvecklats där andra faktorer tas till hänsyn (Heyman, 2009). 

Som exempelvis Figur 2 nedan som tar hänsyn till andra faktorer som betalningsmiljön, ålder, 

erfarenhet och andra sociala påtryckningar som media och grupptryck. Denna modell heter 

”Enhanced Technology Acceptance Model” (TAM 2). 

Figur1. Technology Acceptance Model (TAM), Davis (1989) 
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Den feministiska forskningen kring teknik visar enligt Cockburn och Ormrod (1993) att tek-

niken är socialt utvecklad för det maskulina könet. Tekniska medel anses av Cockburn (1985) 

tillämpas av främst män. Hans argument till uttalandet bygger på en lång kultur av konstruk-

tion av teknik för män. Teknik anses vara maskulint och är en del i att vara manlig enligt 

Wajcman (1991) (Wikstrand, 2011). 

3.4 Framtida betalningsmedel 

Nya betalningsmedel kommer i framtiden behöva konkurrera med korten då kostnaderna är 

låga, nätverket är brett samt att bankerna har tillit för dagens kort anser Lars Nyberg. De möj-

liga hoten är betalning med mobiltelefoner och även program som tillåter individer att skicka 

pengar mellan varandra (Riksbanken, 2011). 

Handel började med byteshandel för att sedan gå över till handel med värdefulla metaller. 

Kontanter blev det betalningsmedel som långvarigt kom till användning av människor. Innan 

andra tjänster dök upp såsom banktjänster, kontokort och internetbank. Det allmänna använ-

dandet av kort och den lyckade implementeringen av internetbetalningar. Gör att det ser ut 

som att mobilbetalningar blir nästa steg i evolutionen av betalningsmedel (Pope et. al., 2011).  

Aktörer så som Paypal, Google och Ebay ger antagandena tillförlitlighet då de satsar på mobi-

la betalningar genom NFC och Google Wallet- applikation för android telefoner (Pope et. al., 

2011). 

 

Figur 2. Enhanced Technology Model (TAM 2), Venkatesh et. al. (2003) 
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I Japan, Sydkorea och flera andra asiatiska länder finns redan flera lyckade mobilbetalnings-

lösningar som används för att betala i affärer, resor och göra transaktioner. I Europa och 

Nordamerika har inte mobilbetalningar fått stort genomslag. Den stora skillnaden är de an-

vänder olika typer tekniska lösningar. De mobilbetalningar som finns är inte enkla att använ-

da. Därför utvecklas nu en teknik som heter NFC. NFC bygger på att mobilen skall kunna 

agera som en tagg som hålls över en avläsare för att genomföra en betalning (Ondrus & Pig-

neur, 2007). 

Teknologi jätten IBM menar på att NFC systemet kommer bli en av de framtida betalnings-

metoderna. Det har redan implementerats och givit positiv respons då det redan har installe-

rats i många mobiltelefoner i Asien, mobilen är som nämnt kopplat till ett förutnämnt konto 

där det dras krediteras antingen på telefon fakturan eller ett bankkonto. För att lyckas att im-

plementera systemet på den svenska marknaden så krävs det att det finns politiska påtryck-

ningar och att ett flertal branscher och organisationer tar ett gemensamt beslut kring standard 

av betalningar. Det argumenterar den ansvariga av IBM´s lösningar för framtida handel, Han-

sa Andersson (Andersson, 2009). 

Ondrus och Pigneurs (2007) studie som bygger på bedömningar av 16 experter som represen-

terar 14 olika företag ur fem olika branscher som representerar den Schweiziska mobilbetal-

ningsmarknaden. Experterna bedömde de olika betalningsmedlens potential i den form den nu 

existerar i. Experterna gav år 2007 NFC systemet ett betyg som indikerade på näst högst po-

tential av betalningsmedlen. Högre potential hade bara kontokort med chip. Problemet med 

det ansågs vara implementeringen av tekniken. Det krävs att storföretagen sponsrar imple-

menteringen annars är chansen att det lyckas minimal (Ondrus & Pigneur, 2007). 

Figur3. Path to mobile payments, Pope et. al. (2011) 



 30 

Det finns även förhoppningar på ett laddningsbart kort från IBM´s sida kortet ska vara ett 

komplement till dagens kredit och kontokort. Syftet är att effektivisera kontanthanteringen 

och på så vis minska samhällsrisker som rån och andra ekonomiska överfall. Då en del bran-

scher har hög sannolikhet att drabbas av rån eller dylikt (Andersson, 2009). 

Telia har under första kvartalet år 2012 även de gett sig in i de mobila betalningstjänsterna. 

Ett samarbete mellan Telia och teknik företaget iZettle har resulterat i att den svenska mark-

naden fått in ytterligare betalningsmöjligheter. För tillfället fungerar enheten enbart på iphone 

och ipad men kommer i framtiden även att utvecklas till android telefoner så som Samsung, 

HTC och Sony. (Telia, 2012).  

IZettle är en kort avläsare som möjliggör betalningar via den mobila enheten. Kortläsaren 

placeras in i telefonens batteri uttag och sedan installeras en applikation på telefonen där kun-

den sedan registrerar ett konto, ditt det kommer föras över pengar vid betalningar. Målgrup-

pen är konsumenter och mindre företag avgiften är för varje transaktion €0.15 och 2.75% av 

transaktions belopp. Enheten klassas som säker av den globala säkerhetsstandarden då det inte 

ska läcka ut känslig data, det sparas varken på telefonen eller i avläsaren samt att all skickad 

informationen mellan enheterna är krypterad (IZettle, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

4. Empiri 

Detta kapitel syftar till att presentera den kvantitativa data som samlats in. De sta-

tiska resultaten för respondenternas upplevelse av respektive betalningsmedels sä-

kerhet och enkelhet kommer att ställas upp innan användningen av de olika betal-

ningsmedlen kartläggs. Slutligen avslutas kapitlet med korrelationsanalyser för att 

visa på samband mellan de olika variablerna. 

4.1 Undersökningen 

Stickprov har genomförts på 98 respondenter. Åldern på respondenterna börjar från 18 år utan 

någon övre gräns och är indelade i ålderskategorier om tio år per kategori. Respondenterna är 

även indelade efter kön. Stapeldiagram1 visar att den största grupp respondenter är mellan 18 

till 27 år gamla och den minsta gruppen är över 68 år gamla. Könsfördelningen mellan re-

spondenterna är 53 procent svarande kvinnor och 47 procent svarande män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeldiagram1. Åldersfördelning 
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4.2 Säkrast betalningsmedel 

För att få reda på vilket betalningsmedel som upplevs som säkrast tillfrågades respondenterna 

vilket av de fyra betalningsmedlen de upplever som säkrast att använda sig av vid ett köp. 

Tabell 1 visar att kontanter är det betalningsmedel som upplevs som säkrast ur ett konsument-

perspektiv av 58 procent av respondenterna. Efter kontanter upplever ¼ av respondenterna att 

de känner sig säkrast när de utför korttransaktioner vid köp. Endast 16 procent upplever inter-

netbanken som det säkraste betalningsmedlet. Ingen respondent svarade att de upplevde mo-

bilbetalning som den säkraste betalningsformen. 

Tabell 1 illustrerar även att flest respondenter i alla ålderskategorier upplever kontanter som 

det säkraste betalningsmedlet att använda vid ett köp. Den åldersgrupp där största andelen av 

respondenterna upplever kontanter som det säkraste betalningsmedlet är den äldsta åldergrup-

pen 68+. Andelen sjunker sedan i de yngre ålderskategorierna. Internetbanken upplevs inte 

som det säkraste betalningsmedlet av de äldre ålderskategorierna 38-68+. Inte någon respon-

dent ur de äldsta ålderskategorierna 58-68+ upplever internetbanken som det säkraste betal-

ningsmedlet. Vid användandet av internetbank som betalningsmedel är det särskilt den yngsta 

ålderskategorin som har ett starkt förtroende vad gäller säkerheten. 

 

 

 

Korstabell - Ålder * Säkrast 
 

Säkrast Total 

Kontanter Kort Internetbank 

Ålder 18-27 Antal 9 6 8 23 

Procent 39,1% 26,1% 34,8% 100,0% 

28-37 Antal 11 5 4 20 

Procent 55,0% 25,0% 20,0% 100,0% 

38-47 Antal 8 5 2 15 

Procent 53,3% 33,3% 13,3% 100,0% 

48-57 Antal 11 2 2 15 

Procent 73,3% 13,3% 13,3% 100,0% 

58-67 Antal 8 5 0 13 

Procent 61,5% 38,5% ,0% 100,0% 

68+ Antal 10 2 0 12 

Procent 83,3% 16,7% ,0% 100,0% 

Total Antal 57 25 16 98 

Procent 58,2% 25,5% 16,3% 100,0% 

Tabell 1. Säkrast - Ålder 
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I Tabell 2 framgår det att könsfördelningen mellan vilka som anser vilket betalningsmedel 

vara säkrast varierar. Av männen anser 76 procent kontanter vara det säkraste betalningsmed-

let mot 42 procent av kvinnorna. 11 procent av männen upplever kortet som det säkraste be-

talningsmedlet mot 38 procent av kvinnorna. 

Korstabell - Kön * Säkrast 
 

Säkrast Total 

Kontanter Kort Internetbank 

Kön Man   Antal 35 5 6 46 

Procent 76,1% 10,9% 13,0% 100,0% 

Kvinna Antal 22 20 10 52 

Procent 42,3% 38,5% 19,2% 100,0% 

Total Antal 57 25 16 98 

Procent 58,2% 25,5% 16,3% 100,0% 

 

4.2.1 Känslig information 

Respondenterna tillfrågades om de i samband med köp över internet lämnar ut känslig kort-

information till motparten. Tabellen 3 nedan illustrerar att 2/3 av respondenterna är väl med-

vetna om att de lämnar ut känslig information gällande kortnummer och CVV-nummer. En-

bart 1 av 10 respondenter väljer att skydda sig genom att inte lämna ut känslig information till 

motparten. Resten av de tillfrågade respondenterna utför inte köp över internet. Korstabellen 

illustrerar vidare att den yngsta ålderskategorin i högst grad lämnar ut känslig kortinformation 

vid köp över internet. Ingen av de tillfrågade respondenterna i den yngsta ålderskategorin sva-

rar att de inte lämnar ut känslig kortinformation. Andelen ur varje ålderskategori som lämnar 

ut informationen sjunker sedan ju äldre ålderskategorin är. Ur den äldsta ålderskategorin läm-

nar ingen av de tillfrågade respondenterna ut känslig kortinformation. Andelen ur varje ål-

derskategori som inte utför köp över internet stiger ju äldre ålderskategorin är. I den yngsta 

ålderskategorin är det fyra procent av respondenterna som inte utför köp över internet medan 

andelen är 75 procent för den äldsta ålderskategorin. 

 

 

 

 

Tabell 2. Säkrast - Kön 
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Korstabell - Ålder * Kortinformation 
 

Kortinformation Total 

Ja Nej Utför Inte 

Ålder 18-27 Antal 22 0 1 23 

Procent 95,7% ,0% 4,3% 100,0% 

28-37 Antal 14 3 3 20 

Procent 70,0% 15,0% 15,0% 100,0% 

38-47 Antal 11 1 3 15 

Procent 73,3% 6,7% 20,0% 100,0% 

48-57 Antal 11 1 3 15 

Procent 73,3% 6,7% 20,0% 100,0% 

58-67 Antal 8 2 3 13 

Procent 61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 

68+ Antal 0 3 9 12 

Procent ,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Antal 66 10 22 98 

Procent 67,3% 10,2% 22,4% 100,0% 

 

Kvinnor lämnar ut känslig information i större utsträckning än män. Att ha i åtanke är att 

kvinnor enligt undersökningen utför köp över internet i lite större utsträckning än män, enligt 

tabell 4. 

Korstabell - Kön * Kortinformation 
 

Kortinformation Total 

Ja Nej Utför Inte 

Kön Man Antal 27 7 12 46 

Procent 58,7% 15,2% 26,1% 100,0% 

Kvinna Antal 39 3 10 52 

Procent 75,0% 5,8% 19,2% 100,0% 

Total Antal 66 10 22 98 

Procent 67,3% 10,2% 22,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Kortinformation - Kön 

Tabell 3. Kortinformation - Ålder 
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4.3 Enklast betalningsmedel 

Respondenterna tillfrågades även vilket av de fyra betalningsmedlen de upplever som enklast 

att använda sig av vid ett köp. Av Tabell 5 framgår det att betalning med kort är det betal-

ningsmedel som av majoriteten av respondenterna, ungefär 2/3, upplevs som enklast att an-

vända sig av vid ett köp. De resterande 1/3 av respondenterna föredrar kontanter ur ett enkel-

hetsperspektiv. Svarsalternativen internetbank och mobilbetalning upplevs inte som enklast 

att använda av någon respondent. 

Tabell 5 illustrerar att kortanvändning uppfattas som det enklaste betalningsmedlet vid ett köp 

i åldrarna 18-57. Respondenterna som uppgett att de är mellan 28 – 37 år utmärker sig genom 

att högst andel anser att kort är det enklaste betalningsmedlet att använda sig av vid ett köp. 

De två äldsta åldersgrupperna 58-68+ särskiljer sig eftersom de tycker att kontanter är det 

enklaste betalningsmedlet.  

Korstabell - Ålder * Enklast 
 

Enklast Total 

Kontanter Kort 

Ålder 18-27 Antal 8 15 23 

Procent 34,8% 65,2% 100,0% 

28-37 Antal 4 16 20 

Procent 20,0% 80,0% 100,0% 

38-47 Antal 6 9 15 

Procent 40,0% 60,0% 100,0% 

48-57 Antal 5 10 15 

Procent 33,3% 66,7% 100,0% 

58-67 Antal 7 6 13 

Procent 53,8% 46,2% 100,0% 

68+ Antal 7 5 12 

Procent 58,3% 41,7% 100,0% 

Total Antal 37 61 98 

Procent 37,8% 62,2% 100,0% 

 

 

 

 

Tabell 5. Enklast - Ålder 
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I Tabell6 framgår det att majoriteten av männen på 61 upplever kontanter som det enklaste 

betalningsmedlet mot 39 procent som upplever kortet som enklare. Bland kvinnorna är roller-

na omvända där 83 procent upplever kort som det enklaste betalningsmedlet mot 17 procent 

som upplever kontanter som enklast. 

Korstabell - Kön * Enklast 
 

Enklast Total 

Kontanter Kort 

Kön Man Antal 28 18 46 

Procent 60,9% 39,1% 100,0% 

Kvinna Antal 9 43 52 

Procent 17,3% 82,7% 100,0% 

Total Antal 37 61 98 

Procent 37,8% 62,2% 100,0% 

 

4.4 Grad av säkerhet och enkelhet 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna har fått svara på en skala från ett till fyra hur säkert och enkelt dem upplever 

det är att använda sig av respektive betalningsmedel. I Tabell 7 visas det genomsnittliga sva-

ret, medianvärdet och standardavvikelsen för hur säkert dem upplever varje betalningsmedel 

sorterat efter ålderskategori. I Tabell 8 visas det genomsnittliga svaret, medianvärdet och 

standardavvikelsen för hur enkelt de upplever varje betalningsmedel sorterat efter ålderskate-

gori. Respondenternas ombads även att inte svara om betalningsmedlet inte har använts. Ta-

bellerna visar då antalet respondenter för respektive ålderskategori som någon gång använt 

betalningsmedlet. Det totala antalet respondenter ur varje ålderskategori står att finna i kapitel 

4.1. 

Tabell 6. Enklast - Kön 

N  Antal respondenter 

Valid  Svarande respondenter 

Missing  Respondenter som inte svarat (Aldrig använt alternativet) 

Mean  Medelvärdet respondenternas svar beräknats till 

Median  Medianvärdet respondenternas svar beräknats till 

Std. Deviation Standardavvikelsen i svaren 
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Ur Tabell 7 och Tabell 8 kan det utläsas att kontanter har använts av 100 procent av tillfråga-

de respondenterna. Kort har använts av 98 procent, internetbank av 91 procent och mobilbe-

talning av 33 procent av respondenterna.  

Genomsnittsvaret för hur hög säkerheten upplevs är högst för kontanter. Genomsnittsvaret för 

hur hög säkerheten upplevs för kort och internetbank är exakt lika högt. Genomsnittet varierar 

dock för varje ålderskategori. Tabell 9 visar att för internetbanken är genomsnittssvaret högre 

i de yngre ålderskategorierna än vad det är för kort. Genomsnittssvaret sjunker sedan kraftiga-

re i de äldre ålderskategorierna. Genomsnittssvaret för mobilbetalningar är lägst av betal-

ningsmedlen vad gäller säkerheten. 

Genomsnittsvaret för hur enkelt betalningsmedlen upplevs illustreras i tabell 10, högst är kon-

tanter, strax över kort. I de yngre kategorierna är genomsnittet dock högre för kort medans de 

äldre ålderskategoriernas genomsnitt för kontanter är högre. Det totala genomsnittet sjunker 

sedan för internetbanken och speciellt i de äldsta ålderskategorierna. Genomsnittssvaret för 

mobilbetalningar är lägst av betalningsmedlen vad gäller enkelheten. 

 

 

 

 

Statistics 
 

Kontant  

Säkerhet 

Kort  

Säkerhet 

Internetbank 

Säkerhet 

Mobilbetalning 

Säkerhet 

N Valid 98 96 89 32 

Missing 0 2 9 66 

Mean 3,59 3,07 3,07 2,44 

Median 4,00 3,00 3,00 2,00 

Std. Deviation ,671 ,909 ,963 1,105 

 

 

 

 

1 = Osäkert 

2 = Ganska osäkert 

3 = Ganska säkert 

4 = Säkert 

1 = Svårt 

2 = Ganska svårt 

3 = Ganska enkelt 

4 = Enkelt 

Tabell 7. Grad av säkerhet 
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Statistics 
 

Kontant 

Enkelhet                                                                                                                      

Kort 

Enkelhet 

Internetbank 

Enkelhet 

Mobilbetalning 

Enkelhet 

N Valid 98 96 89 32 

Missing 0 2 9 66 

Mean 3,53 3,44 2,98 2,16 

Median 4,00 4,00 3,00 2,00 

Std. Deviation ,677 ,868 ,941 1,036 

 

 

Report 

Ålder Kontant 

säkerhet 

Kort säkerhet Internetbank 

säkerhet 

Mobilbetalning 

säkerhet 

18-27 Mean 3,61 3,09 3,29 2,10 

28-37 Mean 3,65 3,50 3,60 3,18 

38-47 Mean 3,73 3,20 3,27 2,00 

48-57 Mean 3,53 2,93 2,73 2,25 

58-67 Mean 3,31 2,69 2,62 2,00 

68+ Mean 3,67 2,70 1,60 1,00 

Total Mean 3,59 3,07 3,07 2,44 

 

Report 

Ålder Kontant 

enkelhet                                                                                                                      

Kort enkelhet Internetbank 

enkelhet 

Mobilbetalning 

enkelhet 

18-27 Mean 3,48 3,61 3,19 2,30 

28-37 Mean 3,40 3,90 3,40 2,55 

38-47 Mean 3,87 3,07 2,87 2,00 

48-57 Mean 3,27 3,20 3,13 1,00 

58-67 Mean 3,69 3,23 2,46 2,00 

68+ Mean 3,58 3,30 1,60 1,00 

Total Mean 3,53 3,44 2,98 2,16 

 

 

 

 

Tabell 8. Grad av enkelhet 

Tabell 10. Grad av enkelhet - Ålder 

Tabell 9. Grad av säkerhet - Ålder 
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4.5 Användning 

För att mäta det faktiska användandet av de olika betalningsmedlen fick respondenterna mar-

kera de betalningsmedel som de använder sig av minst en gång per månad vid ett köp . 

4.5.1 Användning av kontanter 

91 procent av respondenterna uppgav att de använder kontanter minst en gång per månad, 

enligt Tabell 11.  Andelen är lägst i åldrarna 18 - 37 år medan i de två äldsta ålderskategorier-

na har 100 procent uppgett att de använder kontanter. 

Korstabell - Ålder * Kontantanvändning 
 

Kontantanvändning Total 

Använder ej Använder 

Ålder 18-27 Antal 3 20 23 

Procent 13,0% 87,0% 100,0% 

28-37 Antal 3 17 20 

Procent 15,0% 85,0% 100,0% 

38-47 Antal 1 14 15 

Procent 6,7% 93,3% 100,0% 

48-57 Antal 1 14 15 

Procent 6,7% 93,3% 100,0% 

58-67 Antal 0 13 13 

Procent ,0% 100,0% 100,0% 

68+ Antal 0 12 12 

Procent ,0% 100,0% 100,0% 

Total Antal 8 90 98 

Procent 8,2% 91,8% 100,0% 

 

4.5.2 Användning av kort 

93 procent av respondenterna uppger att de använder kort minst en gång per månad. Andelen 

är högst i åldrarna 18 - 37 år medan i de två äldsta ålderskategorierna har endast 67 procent 

uppgett att de använder kort, enligt Tabell 12. 

 

 

 

 

Tabell 11. Kontantanvändning - Ålder 
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Korstabell - Ålder * Kortanvändning 
 

Kortanvändning Total 

Använder ej Använder 

Ålder 18-27 Antal 0 23 23 

Procent ,0% 100,0% 100,0% 

28-37 Antal 0 20 20 

Procent ,0% 100,0% 100,0% 

38-47 Antal 1 14 15 

Procent 6,7% 93,3% 100,0% 

48-57 Antal 1 14 15 

Procent 6,7% 93,3% 100,0% 

58-67 Antal 1 12 13 

Procent 7,7% 92,3% 100,0% 

68+ Antal 4 8 12 

Procent 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Antal 7 91 98 

Procent 7,1% 92,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Kontantanvändning - Ålder 
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4.5.3 Användning av internetbank 

73 procent av respondenterna uppger att de använder sig av internetbanken minst en gång per 

månad vid ett köp. Användandet är fördelat jämnt i åldrarna 18 – 57 men avviker i de två 

äldsta ålderskategorierna. I ålderskategorin 58 – 67 år uppger 69 procent att de använder sig 

av internetbanken medan endast 8 procent i ålderskategorin 68+ visar Tabell 13. 

Korstabell - Ålder * Interntbankanvändning 
 

Interntbankanvändning Total 

Använder ej Använder 

Ålder 18-27 Antal 3 20 23 

Procent 13,0% 87,0% 100,0% 

28-37 Antal 4 16 20 

Procent 20,0% 80,0% 100,0% 

38-47 Antal 2 13 15 

Procent 13,3% 86,7% 100,0% 

48-57 Antal 2 13 15 

Procent 13,3% 86,7% 100,0% 

58-67 Antal 4 9 13 

Procent 30,8% 69,2% 100,0% 

68+ Antal 11 1 12 

Procent 91,7% 8,3% 100,0% 

Total Antal 26 72 98 

Procent 26,5% 73,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13. Internetbankanvändning - Ålder 
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4.5.4 Användning av mobilbetalningar 

10 procent av respondenterna använder sig av mobilbetalningar åtminstone en gång i måna-

den. Det används främst av åldersgrupperna 18-37 då med ca 20 procent vardera. Emellertid 

används det knappt av resterande ålderskategorier, med undantag åldersgruppen 58-67 som 

använder det med ca 8 procent, visar Tabell 14. 

Korstabell - Ålder * Mobilbetalningsanvändning 
 

Mobilbetalningsanvändning Total 

Använder ej Använder 

Ålder 18-27 Antal 18 5 23 

Procent 78,3% 21,7% 100,0% 

28-37 Antal 16 4 20 

Procent 80,0% 20,0% 100,0% 

38-47 Antal 15 0 15 

Procent 100,0% ,0% 100,0% 

48-57 Antal 15 0 15 

Procent 100,0% ,0% 100,0% 

58-67 Antal 12 1 13 

Procent 92,3% 7,7% 100,0% 

68+ Antal 12 0 12 

Procent 100,0% ,0% 100,0% 

Total Antal 88 10 98 

Procent 89,8% 10,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14. Mobilbetalninganvändning - Ålder 
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4.6 Mest frekvent använt betalningsmedel 

Respondenterna tillfrågades om vilket av de fyra betalningsmedlen de använde sig av mest 

frekvent för att genomföra ett köp. I Tabell 15 framgår det att kort är det betalningsmedlet 

som används i störst utsträckning då 7 av 10 tillfrågade har valt kort som det betalningsmedel 

som används mest frekvent. De kvarstående respondenterna använder sig främst av kontanter 

vid köp. Även internetbank och telefonbetalning var svarsalternativ men utan något utfall och 

finns därför inte med i tabellen.  

Tabell 15 visar även att de ålderskategorier där den högsta andelen av respondenterna svarade 

att de använde kort mest frekvent är de yngsta i åldrarna 18-37. Majoriteten i åldrarna 38-57 

svarade också att de använder sig mest frekvent av kort vid köp. I de äldsta ålderskategorierna 

58-68+ är andelen som använder sig av kort mest frekvent som lägst, mellan 38 och 50 pro-

cent.  

Korstabell - Ålder * Frekvent 
 

Frekvent Total 

Kontanter Kort 

Ålder 18-27 Antal 3 20 23 

Procent 13,0% 87,0% 100,0% 

28-37 Antal 0 20 20 

Procent ,0% 100,0% 100,0% 

38-47 Antal 6 9 15 

Procent 40,0% 60,0% 100,0% 

48-57 Antal 5 10 15 

Procent 33,3% 66,7% 100,0% 

58-67 Antal 8 5 13 

Procent 61,5% 38,5% 100,0% 

68+ Antal 6 6 12 

Procent 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Antal 28 70 98 

Procent 28,6% 71,4% 100,0% 

 

 

 

 

Tabell 15. Frekvent - Ålder 
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I Tabell 16 framgår det att fördelningen mellan de betalningsmedel som används mest fre-

kvent varierar mellan könen. Bland männen är fördelningen mellan kontanter och kort jämnt 

fördelat med en knapp majoritet som använder kort mest frekvent. Bland kvinnorna är fördel-

ningen 85 procent kortanvändning mot 15 procent som använder kontanter mest frekvent. 

Korstabell - Kön * Frekvent 
 

Frekvent Total 

Kontanter Kort 

Kön Man Antal 20 26 46 

Procent 43,5% 56,5% 100,0% 

Kvinna Antal 8 44 52 

Procent 15,4% 84,6% 100,0% 

Total Antal 28 70 98 

Procent 28,6% 71,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16. Frekvent - Kön 
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4.7 Samband och korrelationsanalys 

För att kunna bevisa eller motbevisa våra hypoteser och visa på de samband eller skillnader 

som har tagits fram har vi utfört korrelationsanalyser av den empiriska data. Kriteriet för de 

samband eller skillnader som presenteras är att signifikansnivån är under 0.01 så att felrisken 

kan uteslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationsanalys1 har tagits fram för att bevisa sambandet mellan respondenterna kön och 

olika variabler. Analysen visar att det finns en positiv korrelation mellan kön och mest fre-

kvent använda betalningsmedel. Den visar även att det finns en positiv korrelation mellan kön 

och vilket betalningsmedel som upplevs som säkrast och enklast. 

Korrelation 
 

Kön 

Frekvent Pearson Correlation ,310
**
 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 98 

Säkrast Pearson Correlation ,264
**
 

Sig. (2-tailed) ,009 

N 98 

Enklast Pearson Correlation ,448
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 98 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Korrelationsanalys1. Kön 

Pearson Correlation: Korrelationstalet, visar på hur starkt sambandet är mellan de två vari-

abler som mäts i analysen 

Svagt samband <0,300 

Medelstarkt samband <0,600 

Starkt samband >0,600 

Sig. (2-tailed): Signifikansnivån, visar sannolikheten för att sambandet är felaktigt 

Sambandet är signifikant <0,01 
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Korrelationsanalys2 har tagits fram för att bevisa skillnaden mellan ålderskategori och använ-

dandet av olika betalningsmedel. Det har även tagits fram skillnader mellan ålderskategori 

och hur de upplever dess säkerhet och enkelhet.  

Sambandet kan ses som medelstarkt mellan användningen av kort och främst internetbank och 

ålderskategori. Orsaken till skillnaden i användandet av internetbanken kan härledas till skill-

naden för de olika ålderskategoriernas upplevelse av internetbankens säkerhet och enkelhet. 

Det kan även utläsas skillnader för ålderskategori och vilket betalningsmedel som används 

mest frekvent och vilket som upplevs som säkrast. 

 

 

 

 

 

 

Korrelation 
 

Ålder 

Kortanvändning Pearson Correlation -,330
**
 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 98 

Interntbank Användning Pearson Correlation -,407
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 98 

Frekvent Pearson Correlation -,395
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 98 

Säkrast Pearson Correlation -,328
**
 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 98 

Internetbank Säkerhet Pearson Correlation -,442
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 89 

Internetbank Enkelhet Pearson Correlation -,379
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 89 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelationsanalys2. Ålder 
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Korrelationsanalys3 har tagits fram för att bevis sambandet mellan respondenternas syn på 

säkerhet och enkelhet med vad de angett att de använder sig mest frekvent av. 

Sambandet mellan vilket betalningsmedel som upplevs säkrast och används mest frekvent kan 

ses som medelstarkt. Sambandet mellan vilket betalningsmedel som upplevs som enklast och 

används mest frekvent kan dock ses som mycket starkt. Sambandet tyder på att enkelheten är 

en mer avgörande faktor än vad säkerheten är för vilket betalningsmedel respondenten använ-

der sig mest frekvent av. Detta bekräftas av sambandet mellan mest frekvent använda betal-

ningsmedel och upplevelsen av hur säkert och enkelt kort är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelation 

 
Fre-

kvent 

Säkrast Pearson Correlation ,427
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 98 

Enklast Pearson Correlation ,765
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 98 

Kort Säkerhet Pearson Correlation ,490
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 96 

Kort Enkelhet Pearson Correlation ,770
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelationsanalys3. Frekvent 
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För kontanter går det inte att göra en korrelationsanalys och finna ett samband mellan använ-

dandet och upplevelsen av dess säkerhet och enkelhet eftersom användningen är 100 procent, 

oavsett hur upplevelsen är av säkerheten och enkelheten.  

Korrelation 
 

Kontantan-

vändning 

Kontant Säkerhet Pearson Correlation -,015 

Sig. (2-tailed) ,885 

N 98 

Kontant Enkelhet Pearson Correlation ,124 

Sig. (2-tailed) ,223 

N 98 

 

 

Korrelationsanalys5 styrker ännu en gång att sambandet mellan användningen av kort och 

upplevelsen av dess enkelhet är starkare än sambandet med upplevelsen av dess säkerhet. 

Korrelation 
 

Kortanvänd-

ning 

Kort Säkerhet Pearson Correlation ,278
**
 

Sig. (2-tailed) ,006 

N 96 

Kort Enkelhet Pearson Correlation ,553
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationsanalys4. Kontantanvändning 

Korrelationsanalys5. Kortanvändning 
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Korrelationsanalys6 visar ett lite större samband mellan hur säkerheten upplevs än hur enkel-

heten upplevs. Båda aspekterna har ett ganska starkt samband med användandet.  

Korrelation 
 

Interntbank 

Användning 

Internetbank Enkelhet Pearson Correlation ,385
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 89 

Internetbank Säkerhet Pearson Correlation ,422
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 89 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korrelationsanalys7 visar på att de inte finns något samband mellan säkerheten och använd-

ningen av mobilbetalningar. Det finns ett svagt samband mellan enkelheten och användandet 

som kan förklara att det används av 32 procent av respondenterna. 

Korrelation 

 
Mobilbetalning 

Användning 

Mobilbetalning Säkerhet Pearson Correlation ,196 

Sig. (2-tailed) ,283 

N 32 

Mobilbetalning Enkelhet Pearson Correlation ,387
*
 

Sig. (2-tailed) ,032 

N 31 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationsanalys6. Internetbankanvändning 

Korrelationsanalys7. Mobilbetalninganvändning 
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4.8 Flera betalningsmedel 

Respondenterna tillfrågades om det var önskvärt för de att behöva använda sig av flera betal-

ningsmedel för olika köpsituationer. Denna fråga ställdes för att få reda på om respondenterna 

var nöjda med rådande situation vad gäller betalningsmedel eller om de upplever att det är för 

många betalningsmedel de behöver ha att göra med. I Tabell 17 framgår det att 2/3 av respon-

denterna anser att situation är önskvärd medan 1/3 inte anser den vara önskvärd. Inga speciel-

la avvikelser vad gäller könsfördelningen har framgått av sammanställningen och har därför 

inte presenterats.   

Korstabell - Ålder * Flera betalningsmedel 
 

Flera Betalningsmedel Total 

Ja Nej 

Ålder 18-27 Antal 16 7 23 

Procent 69,6% 30,4% 100,0% 

28-37 Antal 18 2 20 

Procent 90,0% 10,0% 100,0% 

38-47 Antal 10 5 15 

Procent 66,7% 33,3% 100,0% 

48-57 Antal 10 5 15 

Procent 66,7% 33,3% 100,0% 

58-67 Antal 8 5 13 

Procent 61,5% 38,5% 100,0% 

68+ Antal 5 7 12 

Procent 41,7% 58,3% 100,0% 

Total Antal 67 31 98 

Procent 68,4% 31,6% 100,0% 

 

 

 

 

 

Tabell17. Flera betalningsmedel - Ålder 



 51 

5. Analys  

Detta kapitel syftar till att analysera den insamlade kvantitativa data tillsammans 

med teorin. Vidare analyseras skillnaderna och sambanden för de relevanta vari-

ablerna genom en hypotesprövning. Analysen ligger till grund för den kommande 

slutsatsen. 

Vid den empiriska studien framgår det att det finns skillnader i användandet av olika betal-

ningsmedel beroende på åldersfördelning och könsfördelning. Det framgår även att upplevel-

serna av de olika betalningsmedlens säkerhet och enkelhet skiljer sig åt beroende på ålder och 

kön. Respondenternas upplevelser av dessa aspekter går även att koppla till själva användan-

det av respektive betalningsmedel. 

5.1 Säkerhet 

Linné (2008) beskriver kontanter som anonyma och svåra att härleda till ett ursprung. Kontan-

ter är även opersonliga och har inte någon koppling alls till användaren. Andra betalningsme-

del lämnar spår och information och kan användas i diverse syften. Detta är en egenskap som 

bidrar till att kontanter upplevs som säkra. Undersökningen visar att kontanter enligt Tabell 1 

är det betalningsmedel som upplevs säkrast av majoriteten av de tillfrågade respondenterna. I 

Tabell 7 visas medelvärdet och medianvärdet som bekräftar att kontanter får högst betyg i 

säkerhetsupplevelse och genomsnittssvaret var 3.59 av 4. Trots att kontanter upplevs som 

säkrast så används det bara mest frekvent av 33 procent av respondenterna.  ”Payments sy-

stems are changing rapidly and we know relatively little about what an optimal payments 

system might look like. Nonetheless, policymakers are making regulatory decisions that have 

an impact on the payment choices of consumers”, Mitchell Berlin 2012. Om inte säkerhets-

aspekten är en avgörande faktor för att använda ett betalningsmedel påverkar även styrande 

element som banker vilka betalningsmedel konsumenter väljer att betala med. I samtliga ål-

derskategorier är kontanter det betalningsmedel som får högst genomsnittsbetyg för hur sä-

kerheten upplevs illustrerar Tabell 9. 

Tabell 7 visar att resultatet för upplevelsen av kortets säkerhet är ”ganska säkert” med ett ge-

nomsnittsvärde på 3.07 av 4. Det upplevs fortfarande inte lika säkert som kontanter trots att 

som Kellagher (2002) tar upp att konsumenterna är skyddade och har lagen som säkerhet ge-

nom konsumentkreditlagen 34 §. De är endast betalningsskyldiga om de lämnat ifrån sig kor-
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tet till någon annan, genom grov oaktsamhet eller förlorat kortet på något sätt och inte anmält 

förlusten hos kortgivaren. 

Tabell 9 visar medelvärdet gällande upplevelsen av säkerheten för internetbanken. Det ger 

kännedom om att internetbanken får ett snarlikt betyg som kort i alla ålderskategorier förutom 

den äldsta 68+. Linné (2008) beskriver vidare att den som saknar kunskap och tillgång till 

informationsteknologin, kommer inte heller att kunna ta del av de elektroniska tjänsterna som 

erbjuds. Okunskapen om hur det tekniska systemet fungerar leder till missförtroende mot 

tjänsten. 

Tabell 7 visar att den genomsnittliga konsumenten upplever dagens mobilbetalningar som 

”ganska osäkra”. Andra mobilsystem har fått positiv respons från övriga delar i världen då 

främst genom systemet Near Field System (NFC) som redan finns förinstallerat i många av 

dagens mobiltelefoner.  

5.1.1 Känslig information och riskreducering 

Riksbanken (2010) har lämnat förslag till justitiedepartementet gällande en reglering att kun-

den ska få ta större ansvar för kapitalförluster i händelse av bedrägerier. Riksbankens huvud-

sakliga argument var att 71 procent lämnar ut känslig information till sitt kontokort, enbart 18 

procent använde sig av säkra lösningar. Vår studie styrker Riksbankens undersökning då Ta-

bell 3 illustrerar att det är 67 procent av respondenterna som lämnar ut känslig kortinforma-

tion till motparten vid köp. Det är framförallt den yngsta ålderskategorin som lämnar ifrån sig 

kortinformationen. Att det finns en viss nonchalans hur känslig information hanteras skulle 

kunna vara ett resultat av att kunder blir ersatta för kapitalförluster. Som Goldstein (2010) 

beskriver så är det skrämmande och häpnadsväckande hur människors ändrat sin inställning 

till att lämna ut privat och känslig information till en okänd motpart. Vi antar att de som inte 

lämnar ut känslig information, 1 av 10 respondenter använder sig av någon säker betalnings 

lösning så som PayPal eller e-kort som är välbehövliga verktyg om konsumenten vill vara helt 

trygg vid handel över internet.  

5.2 Enkelhet 

Pousttchi (2003) påstår att om valet står mellan enkelhet och säkerhet så kommer det sist-

nämnda alltid vara högst prioriterat. Vår analys förkastar denna teori då ur Tabell 15 framgår 

det att kort är det betalningsmedel som används mest frekvent och att 60 procent anser att det 

är det enklast betalningsmedlet enligt Tabell 5. Bara 25 procent ansåg det vara det säkraste 

betalningsmedlet tyder Tabell 1. Korrelationsanalys3 styrker att det finns ett samband mellan 
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valet av säkrast och mest frekvent använt betalningsmedel men att sambandet mellan enklast 

och mest frekvent använt är mycket starkare. Båda egenskaperna kan anses vara viktiga för 

konsumenterna men undersökningen visar att enkelheten är högst prioriterad. En annan aspekt 

är att det är huvudsakligen de kvinnliga respondenterna som upplever kort som det enklaste 

betalningsmedlet, män anser att det är enklare med kontanter enligt Tabell 6. 

Riksbanken konstaterade efter sin undersökning att bekvämlighet är den väsentligaste egen-

skapen för användande av ett betalningsmedel. I Pouttschis (2003) artikel definierade 97 pro-

cent av respondenterna bekvämlighet som enkelt att använda sig av. Vi kan därmed framhålla 

att Riksbankens resultat stödjer utfallet i vår studie att enkelheten är den viktigaste egenska-

pen för ett betalningsmedel. 

Som Figur1, Davis TAM modell, illustrerar så är nyttan, enkelheten samt avsikterna som av-

gör vilket betalningsmedel som används vid en köpprocess. Andra faktorer som spelar in är 

enligt Figur 2, livsstil, ålder, kön och andra påtryckningar från banker och medier. Vår analys 

styrker Figur1 då enkelhet tillsammans med nytta leder till användningen av ett betalnings-

medel.  

Linné (2008) skriver att okunskapen har lett till att äldre människor har en ideologi om att 

internet tjänster är osäkra och svåra att använda. Tabell 10 illustrerar att de äldre ålderskatego-

rierna tycker det är relativt svårt att använda sig av internetbank. Tanken att det kan bli fel då 

pengarna bara finns i ett abstrakt värde och inte i fysisk form och rädslan att göra misstag är 

stor enligt Linné (2008). Korrelationsanalys 2 bekräftar skillnaderna mellan ålderskategori 

och upplevelsen av internetbankens säkerhet och enkelhet. 

Bara 10 procent av respondenterna använde sig av mobilbetalningar minst en gång per månad 

som Tabell 14. Metoden med att betala via sms och telefonsamtal upplevs enligt Heyman 

(2009) som krånglig och långsam och kan vara skälet till det låga användandet. Tabell 10 an-

tyder att genomsnittskonsumenten upplever mobilbetalning som ”ganska svårt”.  

5.3 Användning 

Respondenterna använder sig främst av tre betalningsmedel vid olika typer av köp; kontanter, 

kort och internetbank. Kontanter används av 100 procent av respondenterna minst en gång per 

månad. Användningen av kontanter som illustreras i Korrelationsanalys 4 är det enda av de 

tre betalningsmedel där det inte står att finna något signifikant samband till upplevelsen av 

dess säkerhet och enkelhet. Orsaken som vi ser det är att det inte går att göra ett val att inte 
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använda sig av kontanter eftersom de andra betalningsmedel som finns tillgängliga inte täcker 

alla betalningssituationer. 

I undersökningen indikerar Tabell 15 att det bara är de äldre ålderskategorierna, 58 - 68+, som 

använder sig mest frekvent av kontanter. Riksbankens (2010) studie som visar att kontanter 

används mest frekvent av människor äldre än 55 år styrker vårt resultat. Resultatet har även 

varit detsamma vid tidigare års undersökningar av Riksbanken.  

Enligt vår studie så uppger 93 procent av respondenterna att de använder sig av kort minst en 

gång i månaden visar Tabell 12. Användandet är mest utbrett i de yngre ålderskategorierna 

18-37 år där det används till 100 procent.  Av det totala antalet respondenter så använder 71 

procent kort mest frekvent av de olika betalningsmedlen enligt Tabell 15. Detta tyder på att 

kortet är den dominerande och modernaste formen av betalningsmedel. MarketWatch (2008) 

och Riksbanken (2008) bekräftar att kontanternas dominans som betalningsmedel successivt 

minskar varje år. Minskningen kan hänföras direkt till kortanvändningen. Linné (2008) be-

skriver kortanvändandet som att det följt globaliseringen och det spar både tid och rum. Det 

kan kommas till användning varsomhelst i världen. Möjligheten finns att dela upp sina köp 

eller använda krediter med de olika kortalternativen, det ger konsumenter möjligheten att 

handla, även om denne inte har något eller väldigt lite kapital vid en viss tidpunkt. Kortet som 

betalningsmedel är mer flexibelt, universalt och erbjuder mer än vad kontanter gör. Jacob och 

Lunn (2011) skriver även de att människor använder sig av dyrare former av betalningsmedel 

såsom kreditkort för att få och bibehålla kontroll över sin ekonomi. 

Linné (2008) framhäver att internetbanken är en attraktiv betalningsplattform där urvalet av 

tjänster är många. Bankens satsningar på internettjänster har varit lyckad då de har lyckats 

föra samma sina privat och företagskunder. I Tabell 13 så bekräftas Linnés (2008) beskriv-

ning till viss del genom att internetbanken används oerhört mycket av åldersgrupperna 18-57 

år.  Andelen som använder sig av den sjunker sedan markant och i den äldsta åldersgruppen 

68+ använder sig endast 8 procent av internetbank. Linnés (2008) studier har visat att äldre 

människor är en samhällsgrupp som är rädda för att göra överföringar och att det finns en ide-

ologi om att pengarna kan försvinna i ett ”svart hål”. En viktig aspekt att ha i åtanke vid be-

aktning av den äldre ålderskategorin är att det bara är 50 procent av befolkningen i åldrarna 

65 – 74 år, som är dagliga datoranvändare enligt Findahl (2011). 

Utvecklingen har medfört att internetbanker är det mest förekommande sättet att komma i 

kontakt med sin bank. Ungefär 75 procent av respondenterna använder sig av internetbanken 
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minst en gång per månad illustrerar Tabell 13. Konsumenterna har förtroende för banken 

tjänsterna eftersom att bankerna har byggt upp en bild av sig själva där de är institutioner som 

är pålitliga och tar ansvar (Linné, 2008).  

Tabell 14 visar att mobilbetalningar bara används av 1 av 10 respondenter. Som Heyman 

(2009) antyder så är problematiken att mobila betalningar inte går att använda överallt. Då är 

det svårt att få slagkraft med en betalningsmetod, om inte samhället lyckas implementera det. 

Ondrus och Pigneur (2007) menar att det krävs att storföretagen sponsrar implementeringen 

annars är chansen att det lyckas minimal.  

En nyinvestering kan ge positiva effekter på samhället då experter har rankat NFC som det 

betalningsmedel som har högst potential efter chipkorten enligt Ondrus och Pigneur (2007).  

Tabell 14 visar att omkring var femte respondent i åldrarna 18-37 år använder sig av mobilbe-

talning åtminstone en gång i månaden. En lyckad implementering av NFC anser vi att andelen 

kommer vara mycket högre. Dock går det att dra paralleller till problemen Linné (2008) tar 

upp angående internetbanken, där det är svårt att nå de äldsta ålderskategorierna då vissa inte 

har tillgång till och kunskap om informationstekniken.  

Den feministiska forskningen kring teknik visar enligt Cockburn och Ormrod (1993) att tek-

niken är socialt utvecklad för det maskulina könet. Tekniska medel anses av Cockburn (1985) 

tillämpas av främst män. Hans argument till uttalandet bygger på en lång kultur av konstruk-

tion av teknik för män. Teknik anses vara maskulint och är en del i att vara manlig enligt 

Wajcman (1991) (Wikstrand, 2011). 

Wikstrand (2011) menar att teknik är genusrelaterat och tekniska hjälpmedel är något som är 

maskulint. Detta borde innebära en högre användning av alternativen till kontanter bland män 

än hos kvinnor. Linné (2008) bekräftar Wikstrands (2011) teori med att skriva att det största 

utanförskapet till informationsteknologin står äldre kvinnor för. Studien förkastar denna slut-

sats när parallellen dras till tekniska betalningsmedel. Undersökningen visar i Tabell 16 att 

kort används mest frekvent av drygt hälften av de manliga respondenterna. Bland de kvinnliga 

respondenterna svarade 85 procent av kvinnorna att de använder sig mest frekvent av kort. 

Tabell 3 visar även att de kvinnliga respondenterna utför köp över internet i högre utsträck-

ning än de manliga. Skillnaderna kan härledas till Tabell 2 och Tabell 6. Där visas att det 

finns en stor skillnad mellan vilket betalningsmedel de manliga och de kvinnliga responden-

terna upplever som säkrast. Majoriteten av männen anser kontanter vara både säkrast och enk-

last. Bland de kvinnliga respondenterna är säkrast betalningsmedel utspritt mellan kontanter, 
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kort och internetbank. Enklast betalningsmedel upplever 85 procent av de kvinnliga respon-

denterna kortet vara.  

5.4 Skillnader och samband 

För att kunna besvara forskningsfrågan formades tre forskningshypoteser. För att prova 

om nollhypoteserna skulle accepteras eller förkastas genomfördes korrelationsanalyser. 

 H0. Det finns inte ett samband mellan hur säkert konsumenterna upplever ett betal-

ningsmedel och vad de använder sig mest frekvent av. 

 H1. Det finns ett samband mellan hur säkert konsumenterna upplever ett betalnings-

medel och vad de använder sig mest frekvent av. 

I Korrelationsanalys 3 så framgår det att det finns ett samband mellan säkrast betalningsmedel 

och mest frekvent använt betalningsmedel. Signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att noll-

hypotesen ska förkastas och mothypotesen accepteras. Korrelationstalet för sambandet uppgår 

till 0,427 vilket är att betrakta som ett ”medelstarkt” samband.  

 H0. Det finns inte ett samband mellan hur enkelt konsumenterna upplever ett betal-

ningsmedel och vad de använder sig mest frekvent av. 

 H1. Det finns ett samband mellan hur enkelt konsumenterna upplever ett betalnings-

medel och vad de använder sig mest frekvent av. 

I Korrelationsanalys 3 så framgår det att det finns ett samband mellan enklaste betalningsme-

del och mest frekvent använt betalningsmedel. Signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att ska 

förkastas och mothypotesen accepteras. Korrelationstalet för sambandet uppgår till 0,765 vil-

ket är att betrakta som ett ”starkt” samband. 

 H0. Det finns inga skillnader mellan vilket betalningsmedel olika ålderskategorier an-

vänder sig mest frekvent av. 

 H1. Det finns skillnader mellan vilket betalningsmedel olika ålderskategorier använder 

sig mest frekvent av. 

I Korrelationsanalys 2 så framgår det att det finns ett samband mellan ålderskategori och mest 

frekvent använt betalningsmedel. Signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att nollhypotesen 

ska förkastas och mothypotesen ska accepteras Korrelationstalet för sambandet uppgår till -

0,395 vilket är att betrakta som ett ”medelstarkt” samband. 
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5.5 Flera och framtida betalningsmedel  

Riksbanken (2011) menar att betalningsmedel i framtiden kommer behöva konkurrera med 

korten då kostnaderna är låga, nätverket är brett samt att bankerna har tillit för dagens kort. 

Riksbanken skriver vidare att de möjliga hoten är betalning med mobiltelefoner och program 

som tillåter individer att skicka pengar mellan varandra. (Riksbanken, 2011) Mobilbetalningar 

kommer med stor sannolikhet att exploateras och introduceras i samhället med en lyckad im-

plementering på samma vis som sina föregångare kort och internethandel. (Pope et. al., 2011) 

Enligt studien så är det positivt att konsumenten har ett flertal betalningsmedel att använda sig 

av vid en köpprocess. Det framgår i vår studie att 2 av 3 respondenter tycker det är önskvärt 

att använda sig av flera betalningsmetoder för olika köpsituationer enligt Tabell 17. Majorite-

ten av respondenterna ser inga problem med att det inte finns ett betalningsmedel för alla situ-

ationer. Vi tolkar detta som att respondenterna inte ser det som ett problem med ytterligare ett 

alternativ som betalningsmedel och att en implementering av nyare mobilbetalningslösningar 

inte hade behövt konkurrera med kortet som Riksbanken (2011) menar på.  
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6. Slutsats 

Föreliggande studier undersökte om det fanns ett samband mellan konsumenternas syn på 

säkerhet och enkelhet och valet av betalningsmedel att använda sig av. Det kunde konstateras 

att det fanns ett samband mellan både deras upplevelse av säkerhet och deras upplevelse av 

enkelhet med användningen av betalningsmedlet. Det fanns dock ett starkare samband mellan 

enkelhet och användning vilket gör att slutsatsen blir att båda aspekter är viktiga för att ett 

betalningsmedel överhuvudtaget ska användas, men enkelheten är främst det som avgör vad 

som används mest frekvent. Det går dock inte att konstatera utifrån undersökningen att det 

finns en direkt kausalitet mellan variablerna. Som flera av teorierna menar finns det flera olika 

aspekter som påverkar valet av betalningsmedel som inte studien har berört. 

Studien visar på en mycket stor skillnad mellan ålderskategorierna både i upplevelsen av sä-

kerhet och enkelhet och i användandet av olika betalningsmedel. Resultatet visar på en trend 

där ju äldre ålderskategori respondenterna tillhör, ju osäkrare och svårare uppfattas alla betal-

ningsmedel förutom kontanter. Användandet följer trenden linjärt i negativ riktning där kon-

tantanvändandet blir högre samtidigt som användningen för övriga betalningsmedel sjunker. 

Detta anser vi kan tolkas som att alternativen till kontanter fortfarande inte är tillräckligt enkla 

att använda samtidigt som inte kunskap finns eller förmedlas ut på rätt sätt för att alternativen 

ska uppfattas som säkra att använda sig av. Resultatet visar även att upplevelsen av säkerhe-

ten har ett lika starkt samband med användningen som upplevelsen av enkelheten i de äldsta 

ålderskategorierna. Detta tyder på en annorlunda värderingsgrund för valet av betalningsme-

del i jämförelse med hur det ser ut för den totala populationen. Säkerheten verkar hos de äldre 

ålderskategorierna vara lika viktig som enkelheten. Tolkningen får även stöd i teorin som talar 

om en allmän förändring i attityden till säkerhet i form av utlämning av känslig information 

och till att ge utomstående tillgång till personliga tillgångar. 

Studien visar på en skillnad i användandet av de olika betalningsmedlen mellan könen. Skill-

naden är mindre betydande än de övriga aspekterna men borde ändå framhävas. Resultatet 

visar att kontanter används i större utsträckning av män än kvinnor medan kort används i stör-

re utsträckning av kvinnor än män. Män anser även kontanter vara både det säkraste och enk-

laste betalningsmedlet att använda sig av. Kvinnorna är splittrade vad gäller säkrast betal-

ningsmedel men är eniga om att kort är det enklaste betalningsmedlet. Eftersom teorin säger 

att teknik främst är maskulint relaterat och används i högre utsträckning av män tolkar vi re-

sultaten främst som att användningen är relaterad till vad respondenterna anser vara enklast 
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men även säkrast snarare än genusrelaterad. Om ett större urval gjorts med samma resultat 

hade det inneburit en förkastelse av teorin som säger att teknikanvändning skulle vara genus-

relaterat. 

Avslutningsvis vill vi hänvisa tillbaka till inledningskapitlet där världen enligt Linné (2008) 

genomgår en ekonomisk revolution. Utifrån teorin som använts och undersökningen som 

sammanställts kan vi konstatera att hela samhället inte har följt med i utvecklingen. Men de 

fysiska kontanterna minskar för varje år medan de digitala pengarna ökar för varje år. Använ-

dandet av alternativen till kontanter stiger för varje år högre upp i åldrarna. 

Världen genomgår inte en ekonomisk revolution, den utvecklas sakta men säkert. Världen 

genomgår en ekonomisk evolution. 

6.2 Förslag till vidare studier  

Eftersom våra studier inte är fullständiga vad gäller konsumenternas val av betalningsmedel 

så borde fler variabler än enkelhet och säkerhet mätas. Det hade även varit intressant att se hur 

stora investeringar som skett för att implementera de olika systemen och hur det påverkat an-

vändandet. Andra faktorer som vore intressant att mäta är hur pris på produkter och tjänster 

påverkar valet av betalningsmedel samt vilka miljöer som de olika betalningsmedlen används 

mest frekvent i. Genom att hitta underlag för investeringar i de olika betalningsmedlen skulle 

författarna kunna mäta intentioner från banker och andra institut och se hur de tar ställning till 

de olika betalningsmedlen.  

En liknande studie som vår skulle vara intressant om författarna mäter samma variabler fast ur 

ett handelsperspektiv. Resultaten kan föras samman för att få ett helhetsperspektiv för de olika 

betalningsmedlen. En kvalitativ skulle också kunna göras för att få en djupare förståelse i vad 

det är som får människor att uppleva ett betalningsmedel som säkert eller enkelt. En likartad 

undersökning i ett land som Norge eller Danmark skulle likaså vara ett intressant område ef-

tersom det skulle genererat information om upplevelserna skiljer sig mellan de nordiska län-

derna.   
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6.3 Rekommendationer  

Det finns klara indikationer på att vi går mot ett kontantlöst samhälle eftersom kontantan-

vändningen minskar varje år. Samtidigt verkar inte alternativen till kontanterna vara tillräckli-

ga som vår undersökning visar på. 

En implementering av NFC skulle vara en utveckling i rätt riktning eftersom samtliga parter i 

samhället skulle föredra ett enklare betalningsmedel. Att säkerheten garanteras och förmedlas 

ut är också väldigt viktigt. Ett steg i rätt riktning är att många av mobiltelefonerna idag är för-

beredda för NFC tekniken precis som många av betalningsmottagarna ute i handeln. Ytterli-

gare investeringar i implementeringen borde utföras av banker och regeringar som arbetar för 

att kontanthanteringen minskas.   

En utveckling av det existerande betalningsmedlet internetbank borde även det övervägas. 

Undersökningen visar att de två äldsta åldersgrupperna upplever den som både osäker och 

svår och andelen användare är därför väldigt lågt. Det borde därför från bankernas sida satsas 

på att både att öka kunskapen om internetbankens säkerhet och även utlärning av användandet 

av den för de äldsta i samhället.  
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Flera svar kan lämnas 

ENDAST vid denna fråga 

Mnas  

Var god vänd 

Bilaga 1. Enkät 
 

1. Kön? Man Kvinna 

 

2. Ålder? 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68+ 

 

3. Använder ni er av ett eller flera av följande betalningsmedel minst en gång 

per månad vid ett köp? 

Kontanter            Kort            Internetbank       Mobilbetalning 

 

4. Vilket av följande betalningsmedel använder ni er mest frekvent av? 

Kontanter            Kort            Internetbank       Mobilbetalning 

 

5. Vilket av de olika betalningsmedlen upplever ni som säkrast när ni utför ett köp? 

Kontanter            Kort            Internetbank       Mobilbetalning 

 

6. Vilket av de olika betalningsmedlen upplever ni som enklast när ni utför ett köp? 

Kontanter            Kort            Internetbank       Mobilbetalning 

 

7. Vid köp över internet, lämnar ni ut känslig information så som kortnummer och CCV-nummer? 

Ja Nej Utför inte köp över internet 

 

8. Hur säkert upplever du betalning med kontanter? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Osäkert 1 2 3 4 Säkert 

 

9. Hur säkert upplever du betalning med kort? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Osäkert 1 2 3 4 Säkert 

Frågorna besvaras genom att 

ni ringar in ert svarsalternativ 
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10. Hur säkert upplever du betalning med internetbank? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Osäkert 1 2 3 4 Säkert 

 

11. Hur säkert upplever du betalning med mobiltelefonen? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Osäkert 1 2 3 4 Säkert 

 

12. Hur enkelt upplever du betalning med kontanter? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Svårt 1 2 3 4 Enkelt 

 

13. Hur enkelt upplever du betalning med kort? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Svårt 1 2 3 4 Enkelt 

 

14. Hur enkelt upplever du betalning med internetbank? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Svårt 1 2 3 4 Enkelt 

 

15. Hur enkelt upplever du betalning med mobiltelefonen? (Svara ej om alternativet inte använts) 

Svårt 1 2 3 4 Enkelt 

 

16. Är det önskvärt för er att behöva använda er av flera olika betalningsmedel för olika köpsituatio-

ner? 

Ja Nej 

Tack för din medverkan! 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


